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Introdução

A  Avaliação  Educacional,  em  particular  a  avaliação  do  processo  de  ensino  e 

aprendizagem, nos dias atuais, vem se tornando uma temática de extrema relevância no 

campo das Ciências da Educação, tendo a investigação, nesta área alcançada um grau ainda 

maior  de  amplitude.  Assim  como  vem  ocorrendo  com  a  avaliação  educacional,  outro 

âmbito  da  educação  brasileira  que  sendo  ampliado  é  o  da  formação  continuada  de 

professores em exercício, principalmente após a nova LDB que dos artigos 61 a 68 discute 

a importância da qualificação docente dos profissionais da educação que atuam nas várias 

modalidades de ensino. 

Diante disso, a Universidade Estadual do Ceará, através do Centro de Educação, 

assim como outras  instituições de  ensino superiores,  vêm desenvolvendo programas de 

formação  de  professores,  em nível  superior,  entre  os  quais,  o  Curso  de  Formação  de 

Professores em Áreas Especificas, os Cursos de Especialização e o Curso de Formação 

Pedagógica  para  Bacharéis  e  o  Programa  de  Formação  Docente  em  Nível  Superior  - 

Magister, sendo esse último o foco da nossa investigação. Esses cursos são destinados a 

professores em exercício e que necessitem de habilitação para a  docência na Educação 

Básica que atuam na rede pública municipal e estadual de ensino do Estado do Ceará. 

O Programa Magister foi criado em agosto de 2000, com previsão de conclusão 
1 Mestranda  do  Programa  de  Pós-graduação  em Educação  Brasileira  vinculada  ao  Núcleo  de  Avaliação 
Educacional com linha de pesquisa na área da avaliação processo de ensino e aprendizagem da Universidade 
Federal do Ceará - UFC. 
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para 2004, sendo a sua concretização resultado de convênio realizado entre a Secretaria da 

Educação  Básica  do  Ceará  –  SEDUC,  as  Secretarias  Municipais  de  Educação,  a 

Universidade Federal do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade do Vale 

do Acaraú, a Universidade Regional do Vale do Cariri e tendo como objetivo geral,  de 

acordo com o projeto do Magister  elaborado pela  UECE,  habilitar professores para a 

Educação  Básica,  qualificando-os  em  nível  de  licenciatura  plena. O  ingresso  desses 

professores no Programa Magister sobre a responsabilidade da Universidade Estadual do 

Ceará, que atua nos municípios fora da região metropolitana de Fortaleza, se deu através de 

vestibular especifico realizado em 1997, para aqueles que concluíram o ensino médio sendo 

selecionado um total de 3.042 vagas e se propõe habilitar 2.243 professores. 

O  Programa  Magister  funciona  em  82  municípios  distribuídos  em  20  pólos 

correspondentes aos CREDES (Conselhos Regionais  de Educação do Estado do Ceará) 

com um total de 58 turmas sendo distribuídas em três áreas tendo como referências os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, sendo elas: A área de Linguagens e Códigos, a área de 

Ciências da Natureza e a área de Matemática e a área de Ciências Humanas.

              O tempo de duração do Programa Magister era inicialmente de 42 meses com 

termino para maio de 2004, mas a suspensão de verbas em 2002 estendeu esse prazo para 

mais dois meses. A carga horária total é de 3.600h/a, desenvolvidas em 15 horas semanais, 

sendo 8 horas nas sextas-feiras e de 7 horas aos sábados, durante o período letivo e, durante 

os meses de julho e janeiro, de segunda às sextas-feiras sendo esses horários adaptados de 

acordo com as realidades de cada localidade (MELO, 2003).

              De acordo com o projeto do Magister (2000), a metodologia utilizada pela UECE 

para  ministrar  os  cursos  de  formação  de  professores  tem  se  desenvolveu  através  das 

modalidades de educação presencial  e/ou à  distância.No caso do Programa Magister,  a 

modalidade escolhida segue o exemplo dos outros cursos (mencionados anteriormente) da 

referida universidade  e  de acordo com sua  proposta  pedagógica  até  50% da  sua  carga 

horária de cada disciplina será ministrada à distância, utilizando os recursos tecnológicos 

disponíveis nas instituições estaduais e/ou municipais. A proposta de avaliação do Centro 

de  Educação  –  CED  da  UECE,  para  esses  cursos  é  a  mesma  expressa  nos  objetivos 

educacionais firmada pelo ensino à distância, ou seja, que esta se dê de forma processual e 

continuada, pretendendo investir, especialmente, no incentivo à autonomia do educando, na 
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construção de saberes, nos valores pessoais e nos processos cognitivos, afetivos e sociais.

Diante do exposto,  interessa-nos discutir que modelo avaliativo os docentes da 

área  de  formação  pedagógica,  em  específico  que  lecionaram  a  disciplina  avaliação 

educacional estão fortalecendo.Que conhecimentos e saberes nortearam as ações avaliativas 

dos professores-formadores que ministraram a disciplina avaliação educacional.  Por tratar-

se de alunos, que já são professores, seria importante conhecer a relação que o docente 

desse  curso  de  formação de  professores  estabelece  entre  avaliação  e  a  prática  docente 

destes  professores-alunos.  Estavam  os  professores  conscientes  da  possibilidade  desses 

alunos reproduzirem, em seu cotidiano escolar, os procedimentos avaliativos que lhes são 

impostos? Como se posicionaram perante essa questão?

Esse  trabalho  tem  como  intento  expor  os  aspectos  teóricos  e  metodológicos 

utilizados  no  projeto  de  dissertação  nomeada  provisoriamente  de  Avaliação e  Saberes 

Docentes:  o  que  pensam,  o  que  fazem  os  professores-formadores  do  Programa 

Magister da Universidade Estadual do Ceará, aprovado pelo programa de pós-graduação 

em Educação Brasileira, no mestrado no núcleo de Avaliação Educacional com linha de 

pesquisa  na  área  da  avaliação  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem da  Universidade 

Federal do Ceará.

Referencial Teórico
Epistemologia da Avaliação da Aprendizagem

A preocupação com a avaliação educacional, especificamente com a avaliação do 

ensino e aprendizagem, assunto complexo e polêmico, vem sendo objeto de discussão e 

análise  por  parte  dos  educadores  e  estudiosos  deste  tema.  Cabe  aqui,  enfatizar  a 

compreensão elaborada por teóricos que tratam deste campo específico da educação. Nesse 

sentido, urge redimensionar o entendimento a respeito desta ação pedagógica, motivo pelo 

qual nos levou a propor um estudo sobre a avaliação da aprendizagem.

Em se  tratando  de  avaliação  educacional,  apresentaremos  alguns  pressupostos 

teóricos  que  nortearão  a  nossa  compreensão  na  busca  de  novas  respostas  sobre  esta 

temática. Consultando a bibliografia existente nesta área, verificamos alguns conceitos que, 

muitas vezes,  são empregados erroneamente pelos educadores como sendo sinônimos.A 

fim de compreendermos qual o significado de avaliação que vem sendo utilizado pelos 
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docentes formadores de professores no programa Magister da Universidade Estadual do 

Ceará, apresentaremos diferentes definições de avaliação, pois acreditamos que no processo 

de  formação de avaliadores,  a  definição que  formulamos ou aceitamos,  determinará os 

procedimentos do avaliador. Assim, estabeleceremos uma distinção entre os conceitos de 

avaliação, mensuração e verificação, entre outros. 

 

Avaliação como Medida

 O uso da avaliação como medida remonta aproximadamente ao ano de 2205 a. C, 

quando  o  imperador  chinês  Shun,  preocupado  com  o  desempenho  do  seu  exercito, 

estabeleceu um sistema de exames com o fim de promover ou demitir os seus oficiais da 

guarda de mandarins. A partir desse período a idéia de avaliar, e em especifico, a avaliação 

da  aprendizagem estava  diretamente  ligada  ao  conceito  de  medida,  tendo  uma  função 

seletiva. 

No  século  XIX,  nos  Estados  Unidos,  o  pesquisador  Horace  Mann,  criou  um 

sistema de testagem nas escolas públicas americanas, propondo um sistema uniforme de 

exames, visando a qualidade da educação. Devido à necessidade de distribuir os indivíduos 

nos  espaços  sociais  em  posições  de  forma  hierárquica,  de  acordo  com  seus  méritos 

pessoais, gerou-se uma proliferação de exames, seleções e concursos que também visavam 

legitimar  as  organizações  políticas  e  educacionais  que  os  instituíram,  sendo  que  as 

instituições  educacionais  poderiam  outorgar  aos  seus  egressos  títulos,  certificados  e 

diplomas.

Os exames no campo da avaliação tomaram tal  importância que a partir  dessa 

proliferação de exames, testes e concursos gerou-se a necessidade de se criar uma área de 

estudos, a docimologia, surgida na Europa, especificamente, em Portugal e na França, essa 

ciência consiste no estudo sistemático dos exames, em particular do sistema de atribuição 

de notas e dos comportamentos dos examinados pelos examinadores tendo como principais 

expoentes os estudiosos Pierón e Lavgier. Sendo o nascimento desse novo campo científico 

relatado  por  Pierón  em sua  obra  Examens  et  docimoligie  de  1963  (DEPRESBITERIS, 

1991). A esse respeito, Bonniol (2001) menciona que:
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No vocabulário de Psicologia de Pierón, a docimologia é definida como 
‘o  estudo  sistemático  dos  exames  (modos  de  notação,  variabilidade, 
interindividual e intraindividual dos examinados, fatores subjetivos, etc). 
Esse termo, proposto pelo próprio Pierón, deriva do grego DIKIMÉ, que 
quer dizer prova, enquanto docimástica (DOKIMASTIKOS) designa o 
estudo das técnicas dos exames (p.57-58).

Para  Machado  (1995),  a  avaliação  educacional  refere-se  a  alguma  forma  de  

verificação  do  conhecimento,  em  algum  nível  (p.265).  Partindo  desse  comentário  ele 

considera que a avaliação pode ser associada à idéia ou ao conceito de medida, quando o 

conhecimento é compreendido como algo que pode ser acumulado como uma espécie de 

material que poderá preencher um reservatório. Assim, para conhecer o grau ou medida 

desse conhecimento basta avaliar  a quantidade obtida nesse reservatório.  Ocorre  que,  a 

partir  dessa concepção de conhecimento a avaliação consistiria numa simples  tarefa  de 

mensuração de quantidades, e sua função estaria voltada a medir o desenvolvimento das 

aprendizagens  tendo  como  normas  os  objetivos  pedagógicos  previamente 

definidos.Constatamos que a idéia de avaliação como mensuração do rendimento escolar 

está  diretamente  relacionada  ao  tipo  de  teoria  da  educação  defendida  pelo 

educador/avaliador, e mais particularmente, a concepção de ensino e aprendizagem.

Sobre  essa  confusão  entre  avaliação  e  medida,  Vianna  (2000)  observa  que  a 

avaliação é associada à mensuração do rendimento escolar, confusão que ainda persiste  

nos  dias  fluentes,  em que  medir,  quantificação de  um atributo,  segundo determinadas  

regras, é visto como avaliar (p. 25). A respeito da confusão entre avaliação e medida Hadji 

(2001) afirma enfaticamente que avaliação não é uma medida pelo simples fato de que o  

avaliador não é um instrumento, e porque o que é avaliado não é um objeto no sentido 

imediato do termo (p.29).

Somente na década de 40, a avaliação educacional passou a ter a abrangência dos 

dias atuais,  essa se deve às contribuições de Tyler (1942) que propôs a  Avaliação por  

Objetivos, onde  a  avaliação  tem por  propositura  verificar  a  relação  existente  entre  os 

resultados e os objetivos educacionais previamente definidos. Nos anos 60, teóricos como 

Cronbach, Scriven, Stake, Stufflebean, realizaram intensa produção científica no âmbito da 

avaliação educacional, abordando seus aspectos fundamentais. Scriven (1967) estabeleceu a 

Avaliação dos  Objetivos, não  bastando apenas  verificar  se  os  objetivos  estavam sendo 
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alcançados, é necessário verificar se os objetivos traçados se coadunam com os interesses 

educativos (VIANNA, 2000; MOTA, 2004).

Stake (1967), aborda a Avaliação Responsiva, dando ênfase aos aspectos formais 

e  informais da avaliação do ensino e  aprendizagem. Vianna (2000)  menciona que para 

Stake, o objetivo da avaliação não é medir ou como medir, mas apresentar os elementos  

necessários para o desenvolvimento de um plano de avaliação, especialmente em relação a 

programas educacionais, e não de materiais, pois a avaliação daqueles pressupõe que se  

faça a destes últimos (p.128).Em Cronbach (1963), a avaliação passa a ser compreendida 

como uma atividade  diversificada  sendo  um processo  que  visa  à  coleta  ou  ao  uso  de 

informações que permita a tomada de decisões acerca do programa educacional (VIANNA, 

2000; MOTA, 2004).

Já  Stufflebean  (1971)  redimensiona  a  avaliação  como  sendo  um  processo 

sistemático e contínuo que serve para tomada de decisão, em torno da tomada de decisões 

foi criado o modelo de avaliação do tipo CIPP (Contexto, Insumo, Processo e Produto) 

esses tipos correspondem as quatro situações de decisão em educação (VIANNA, 2000; 

MOTA, 2004).

A partir  de 1965, a avaliação converteu-se em uma industria profissionalizante 

com suas  próprias  regras,  organizações,  ocorrendo  à  consolidação  e  ampliação  do  seu 

âmbito de atuação. Sobre esse momento da avaliação, Dias Sobrinho (2002) afirma que:

Antes  a  avaliação se  resumia quase somente ao emprego de testes  e  
medidas das aprendizagens individuais e outras capacidades psíquicas e  
posteriormente dedicada à formulação e ao cumprimento dos objetivos  
educacionais.  A  partir  desse  ano,  ela  ultrapassou  a  sua  vinculação  
estreita  e  quase  exclusiva  com  a  psicologia  e  passou  a  incorporar  
fenômenos de estudos e metodologias de várias tendências derivadas de  
diversas  disciplinas  e  tendo sobretudo,  um caráter  publico e  político 
(p.41).

Dias Sobrinho (2002), atenta que não ocorreu apenas uma ampliação da avaliação, 

mas as mudanças foram também de caráter qualitativo, graças às contribuições advindas de 

algumas  disciplinas  e  metodologias  da  área  de  humanas  e  ciências  sociais,  como  a  

antropologia social,  a  filosofia,  a  fenomelogia e a  etnografia. (p.  42).Contudo, Vianna 

(2000) alerta que mesmo ocorrendo uma abrangência da avaliação, ainda persiste no âmbito 
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escolar atualmente, uma confusão que associa a avaliação à mensuração do desempenho da 

aprendizagem.

O sucinto panorama, acima apresentado sobre a evolução do conceito de avaliação 

educacional, não tem por intento aprofundar, nem esgotar o tema, mas apenas traçar uma 

trajetória que nós conduza a ampliação da avaliação nos dias fluentes.

Epistemologia dos Saberes Docentes

Tipologia dos Saberes Docentes

No livro  Saberes  Docentes  e  Formação Profissional,  o pesquisador  canadense 

Maurice Tardif (2002) ao iniciar a discussão sobre a problemática dos saberes mobilizados 

pelos  professores  em sua  prática  pedagógica,  afirma ser  esse  campo da  educação,  dos 

saberes dos professores, um campo novo e relativamente pouco explorado pelas Ciências 

da Educação. Partindo dessa idéia, iniciaremos um estudo em linhas gerais dos diferentes 

saberes presentes na prática docente tendo por fundamentação os trabalhos dos estudiosos 

como  o  já  referido  Tardif  (2002),  Gauthier  (1998),  Monteiro  (2001),  Freire  (1999), 

Therrien (2000, 2000a, 2001, 2004) entre outros.

Para  Tardif  (2002),  o  saber  docente  pode  ser  definido  como sendo  um saber 

estratégico, desvalorizado socialmente e plural, formado por um amálgama, mais ou menos 

coerente,  de  saberes  oriundos  da  formação  profissional  e  de  saberes  disciplinares,  

curriculares e experiências  (p.  36). Sendo essencialmente heterogêneo, o saber docente 

compõe o universo de referência para ação pedagógica do professor.Todo saber implica 

num processo de aprendizagem e de formação.Como os saberes docentes se caracterizarem 

por  serem  heterogêneos,  plurais,  complexos,  exigem,  portanto,  um  processo  de 

aprendizagem e de formação mais longo, mais formalizado e sistematizado que vise atingir 

um grau de desenvolvimento que melhor qualifique o professor a sua prática docente.

Partindo da concepção do saber docente como sendo uma amálgama heterogênea, 

mas com uma certa coerência, Therrien (2000) se refere à heterogeneidade, a pluralidade de 

saberes  dos  professores  como  constituindo  uma  “Cultura  Docente”  que  será 

constantemente  acionada  pelo  professor  em sua  ação  pedagógica  no  cotidiano  escolar. 

7



Sendo no âmbito da sala de aula que ocorrem as articulações necessárias entre os saberes 

que possibilitarão aos professores fundamentarem as suas decisões práticas em relação aos 

discentes.

Na  tipologia  proposta  por  Tardif  (2002),  o  saber  da  formação  profissional  se 

origina  do  conjunto  de  saberes  que  são  transmitidos  pelas  instituições  de  formação de 

professores  como  escolas  normais  e  faculdades  de  educação,  sendo  que  esses  saberes 

advindos  das  instituições  de  formação  são  nomeados  como  “saberes  pedagógicos” 

originados  das  doutrinas  ou  concepções  provenientes  de  reflexões  sobre  a  prática 

educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a 

sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa  

(p.37).

A propósito dos saberes advindos da reflexão sobre a prática educativa,  Freire 

(1999)  considera  que  tão  importante  quanto  ter  uma  formação  fundamentada  nos 

conhecimentos produzidos pelas Ciências da Educação, é ter uma formação permanente dos 

professores onde o momento fundamental seria o da reflexão crítica sobre a prática, assim, 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima  

prática  (p.  43-44).  Essa  reflexão  crítica  sobre a  prática  precisa  ser  de  certa  forma tão 

concreta que chegue muitas vezes a se confundir com a própria prática. Nessa direção, 

estudiosa  como  Nóvoa  (1997),  Shön  (1983,1997),  Gómez  (1997),  Zeichner  (1997) 

Contreras (2002) vêem discutindo esse novo paradigma do  professor-reflexivo formulado 

por  Shön  (1983)  que  compreende,  o  professor  como um pesquisador  que  realiza  uma 

reflexão crítica constante entre as teorias educacionais por ele apropriadas e o uso destas 

em sua prática pedagógica.

O  pesquisador  norte-americano  Kenneth  M.  Zeichner  que  desde  1976,  realiza 

estudos sobre formação de professores,  considera importantes as idéias de Shön (1983) 

acerca do conceito de professor-reflexivo. Para Zeichner (1997), essa nova concepção da 

pratica  reflexiva  supera  o  paradigma  da  racionalidade  técnica,  para  esse  modelo  a 

actividade do profissional é sobretudo instrumental, dirigida para a solução de problemas  

mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas  (  GÓMEZ, 1997, p.96) 

propondo  um  conhecimento  prático  ou reflexão-na-ação  pedagógica  que  consiste  na 
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capacidade do professor de integrar o conhecimento prático e de forma inteligente e criativa 

para resolver problemas práticos do cotidiano escolar,  sendo esse  conhecimento prático 

parte integrante e essencial da formação contínua do professor, que deve atuar a partir dessa 

reflexão crítica como um pesquisador que investiga a própria ação.

Zeichner (1997) ponderar que a  natureza do trabalho docente,  em específico o 

ensino,  impede o uso da racionalidade técnica,  pois  a  prática educativa é  permeada de 

singularidades, situações-problemáticas únicas e complexas que não podem ser resolvidas 

por  regras  genéricas  advindas  dos  postulados  técnicos  que  orientam  a  re  solução  de 

problemas nas ciências exatas. Assim, solucionar situações-problemas no âmbito escolar 

exige  do  docente  um  grau  de  subjetividade  com  habilidades  como  improvisação, 

sensibilidade,  empatia,  entre  outras  para  uma tomada de  decisão.  Nessa perspectiva do 

professor  como  profissional  reflexivo,  o  ensino  é  encarado  como  uma  forma  de 

investigação  e  experimentação,  adquirindo  as  teorias  práticas  dos  professores  uma 

legitimidade  que  lhes  é  negada  pelo  ponto  de  vista  dominante  da  ciência  

aplicada.(ZEICHNER, 1997, p.126).

Mesmo  considerando  relevante  esse  novo  paradigma  do  professor  reflexivo, 

Zeichner (1997) o censurar sobre dois aspectos. Primeiro, quando Shön (1983) se refere à 

ação  reflexiva  exercida  pelo  professor,  a  menciona  como  sendo  um  ato  individual, 

particularizado. Zeichner (1997), assim como Freire (1996) acredita ser a reflexão um ato 

dialógico,  coletivo,  portanto  contextualizado  com  as  condições  sociais,  políticas  e 

econômicas que envolvem o âmbito educacional.

Outro aspecto do pensamento de Shön (1997), contraposto por Zeichner (1997), 

diz respeito a ele propor que a reflexão faz parte do trabalho realizado internamente pelo 

professor a posteriori da ação docente em sala de aula. O antagonista de Shön compreende 

ser a reflexão uma das dimensões que permeam a tarefa pedagógica, mas para que haja uma 

compreensão por parte  dos professores do trabalho pedagógico,  seria  necessário refletir 

sobre as condições que o produzem, levando em consideração o contexto social, cultural e 

político, não sendo possível realizar essa tarefa de forma isolada, mas na interação com 

outros professores, gestores, técnicos, comunidade etc.
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Nesse sentido, em entrevista concedida ao GEPEC (Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Educação Continuada) realizada em Caxambu-MG, em setembro de 1997, Zeichner 

diz que:

Tenta fazer os professores pensarem sobre a dimensão política e social,  
além  de  outras  dimensões  da  sociedade.  No  meu  trabalho  com  os  
professores, tento ajudar a ampliar a conversa sobre os fatores sociais e  
políticos, para analisar e examinar o que acontece cotidianamente na 
sala de aula (ZEICHNER, 1997. Apud  GERALDI, 2003,  p.245 ).

As  concepções  educacionais  defendidas  por  Zeichner  em  1993,  originam  da 

tradição de formação de professores denominada por Tradição Reconstrucionista Social, 

essa abordagem acentua a reflexão sobre o contexto social e político da escolaridade e a  

avaliação das ações na sala de aula quanto à sua contribuição para maior igualdade e  

para uma sociedade mais justa e decente.(IDEM, IBIDEM).

Consideramos  pertinente  alargarmos  a  discussão  sobre  professor  reflexivo,  por 

isso abrimos um parêntese na análise sobre a tipologia dos saberes docente, propugnada por 

Tardif  e comentamos um pouco as idéias sobre prática reflexiva,  racionalidade técnica, 

professor  reflexivo  etc  defendidas  por  pesquisadores  como  Zeichner,  Shön,  Gómez, 

Contreras, que analisam esses novos conceitos numa perspectiva de repensar ou reformar o 

paradigma da racionalidade técnica usado ainda na maioria dos programas de formação de 

professores. Porém, o aprofundamento dessa complexa problemática, nesse momento não 

constitui o objeto desse estudo, portanto retomaremos a análise dos saberes docentes.

De acordo com Tardif (2002), os saberes disciplinares são aqueles selecionados e 

transmitidos pelas instituições universitárias de ensino e se encontram organizados a partir 

da tradição cultural dos grupos sociais produtores desses saberes. Gauthier (1998), outro 

pesquisador que nos oferece uma contribuição a respeito dos saberes docentes, avalia que o 

saber disciplinar se refere aos saberes produzidos pelos pesquisadores e cientistas nas 

diversas disciplinas científicas, ao conhecimento por eles produzidos a respeito do mundo 

(p.  29).  Portanto,  o saber disciplinar não é  produzido pelo professor,  mas ele extrai  os 

saberes produzidos pelos pesquisadores, seleciona-os e os ensina.
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Gauthier (1998) ao analisar o saber disciplinar, afiança que para o professor esse 

saber consistiria em “conhecer a matéria”, isto é, conhecer a matéria que leciona, conhecer 

a sua estrutura, conhecer seus conteúdos, conhecer os conceitos fundamentais e o método 

adequado  para  transmiti-la,  seja  ela  química,  literatura  ou  história.  Assim,  o  tipo  de 

conhecimento que o professor possui sobre a matéria que leciona influenciará diretamente 

no seu ensino e na aprendizagem dos alunos.

No  saber  curricular,  uma  disciplina  passa  por  várias  modificações  até  se 

transformar em um programa de ensino. As instituições de ensino selecionam e organizam 

certos saberes produzidos por pesquisados que deveram, compor um “corpus” que serão 

lecionados pelos professores nas instituições escolares.Assim, o professor deve conhecer o 

programa ou o saber curricular para poder exercer o seu ofício. Os pesquisadores Gauthier 

(1998)  e  Monteiro  (2001)  pressupõem,  que  esse  saber  curricular  não  é  produzido  ou 

selecionado pelos professores, mas por especialistas ou técnicos educacionais das instâncias 

públicas de educação, cabendo ao professor conhecê-lo para se guiar no planejamento e na 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem.

Os saberes da experiência consistem em saberes que surgem da experiência, da 

ação docente e são por ela validados sendo constituídos no exercício cotidiano do ofício de 

professor.  Esses  saberes  não  advêm de  currículos,  de  disciplinas  ou  de  instituições  de 

formação, mas são constituídos na vivência individual e coletiva do professor formando um 

“saber-ser” e um “saber-fazer” do docente. A esse respeito, Monteiro (2001) asseverar que 

os  saberes  da experiência  surgem a  partir  da  articulação,  da reorganização dos  demais 

saberes. Os saberes (da formação, disciplinar e do currículo) que através dos saberes da 

experiência seriam (re) significados, (re) validados como num processo de lapidação ou de 

“aparar as  arestas”. Para Monteiro (2001),  mencionando Tardif  (1991),  os saberes da 

experiência seriam saberes práticos e não da prática, portanto parte constituinte da prática 

docente e não apenas aplicados a ela.
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O Percurso Metodológico

Preocupa-nos,  fundamentalmente,  aprofundar  o  estudo  das  problemáticas 

fundamentais existentes em torno das práticas avaliativas, partindo da compreensão feita 

pelos professores dessas práticas realizadas nos cursos de formação docente - Magister, da 

Universidade Estadual do Ceará. Por considerar o ato de avaliar como um momento para 

tomar conhecimento do andamento da aprendizagem do aluno, conduziremos esse estudo 

utilizando,  a  abordagem qualitativa  e  por  método  o  estudo  de  caso  tendo  por  base  a 

natureza  dos  dados  coletados,  haja  vista  que  o  sujeito  investigado permitirá  ao  sujeito 

investigador adentrar em um universo cercado de significados, valores, idéias e aspirações.

O  universo  populacional  a  ser  pesquisado  é  composto  pelo  conjunto  de 

professores, que constituem o quadro docente do Programa Magister, em específico, pelos 

professores que lecionaram a disciplina avaliação educacional do Núcleo Pedagógico.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados no trabalho de campo serão a 

entrevista semi-estruturada que, se constitui, no pensamento de Ludke (1986, p.34), em um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as  

necessárias adaptações.  Uma das vantagens do uso da entrevista na pesquisa qualitativa 

consiste  no  fato  dela  possibilitar  a  obtenção  de  dados  relacionados  aos  mais  distintos 

aspectos da realidade social e também por permitir um aprofundamento do comportamento 

humano que se deseja investigar. Para Ludke (1986) e Gil (1999) a semi-estruturada seria a 

técnica mais adequada para o campo da educação onde os informantes são geralmente, 

professores, diretores, orientadores, pais, alunos que são mais convenientemente abordados 

usando-se um instrumento mais flexível.  Daí decorre,  a nossa escolha por esse tipo de 

técnica,  haja  vista  que  nossos  informantes  serão  professores-formadores,  coordenadores 

e/ou gestores e elaboradores de um programa de formação docente. Outra técnica utilizada 

será a análise documental que embora pouco explorada na área da educação e também das 

ciências sociais, mostrar-se valiosa na pesquisa qualitativa, no sentido de complementar as 

informações que não foram conseguidas, além de desvelar aspectos novos não atingidos por 

outros  instrumentos.A  pesquisa  documental  que  segundo  Ludke (1986,  p.38),  busca 

identificar  informações  factuais  nos  documentos  a  partir  de  questões  ou  hipóteses  de 

interesse.  Serão  analisadas,  as  propostas  avaliativas  do  Programa Magister,  as  atas  de 

reuniões, relatórios, os textos ou os documentos publicados pela instituição que tratam da 
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questão em comento. 
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