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RESUMO 

 

Este trabalho, intitulado A Formação dos Licenciandos em Avaliação da 
Aprendizagem de um Instituto Federal, situa-se na Linha de Pesquisa Educação em 
Ciências e Matemática e Meio Ambiente, no Eixo Formação Inicial e Continuada do 
Professor de Ciências e Matemática do PPGECM da Universidade Federal de 
Goiás. O estudo visa analisar como estão sendo formados os licenciandos dos 
cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Química de um Instituto Federal em 
relação à avaliação da aprendizagem. A investigação teve como referencial de 
análise a literatura da área de formação de professores e avaliação da 
aprendizagem. Dentre os autores consultados, destacam-se: Dourado (2015); Gatti 
(2008); Hadji (2001), Hoffmann (1998,1999,2011); Lima (2013); Luckesi 
(1995,2003,2015); Perrenoud (1999) e Villas Boas (2008, 2019). Foram 
pesquisados dois cursos de graduação em um Instituto Federal. Foram analisados 
os planos de cursos das disciplinas didático pedagógicas e aplicados questionários 
e, ainda, realizados grupos focais com os estudantes dos cursos pesquisados. 
Também foram feitas entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários 
com os professores dos cursos. Conclui-se que nos planos de cursos de formação 
de professores existem poucas disciplinas que abordam a temática de avaliação da 
aprendizagem, entretanto, os professores e alunos compreendem a importância de 
se discutir a avaliação da aprendizagem na formação de professor para formar 
professores avaliadores. Segundo a maioria desses professores, as matrizes 
curriculares dos cursos trazem consigo a discussão sobre diferentes vertentes 
avaliativas, ao mesmo tempo em que nos planos de ensino não são retratados 
assuntos sobre a avaliação da aprendizagem. De acordo com os alunos, a base 
teórica da avaliação é bem estruturada no curso de formação, porém há pouca 
relação entre teoria e prática quando se trata de como, quando e porque avaliar. Os 
estudantes ainda ressaltam que é necessária a discussão da temática em outras 
disciplinas, além daquelas que já estão previstas nos planos de ensino. Pode-se 
afirmar que, ainda que nos cursos de formação existam disciplinas voltadas para a 
avaliação da aprendizagem, se faz mister que todos os professores discutam ainda 
mais a temática avaliação durante suas disciplinas, na tentativa de minimizar a 
distância entre teoria e prática avaliativa. 

  
Palavras-Chave: Formação de professores. Prática Docente. Avaliação da 

Aprendizagem. 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper, titled The Training of Graduates in Learning Assessment of a Federal 
Institute, is located in the Line of Research Education in Sciences and Mathematics 
and Environment in the Axis Initial and Continued Formation of the Professor of 
Sciences and Mathematics of the PPGECM of the Federal University of Goiás. The 
study aims to analyze how the graduates of undergraduate courses in Biological 
Sciences and Chemistry of a Federal Institute in relation to the evaluation of learning 
are being studied. The research had as reference of the literature of the area of 
teacher training and evaluation of learning. Among the authors consulted, the 
following stand out: Golden; Gatti; Hadji, Hoffmann; Lime; Luckesi; Perrenoud and 
Villas Boas. Two undergraduate courses were studied at a Federal Institute. The 
course plans of the pedagogical didactic subjects were analyzed, and questionnaires 
were also applied and focus groups were held with the students of the courses 
studied. There were also semi-structured interviews and questionnaires with the 
teachers of the courses. It is concluded that in the plans of teacher training courses 
there are few disciplines that approach the theme of evaluation of learning, however, 
teachers and students understand the importance of discussing the evaluation of 
learning in teacher training to train teachers evaluators. According to most of these 
teachers, the curricular matrices of the courses bring with them the discussion about 
different evaluative aspects and at the same time that in the teaching plans there are 
no subjects about the evaluation of the learning. According to the students, the basic 
theory of evaluation is well structured in the training course, however there is little 
relation between theory and practice when it comes to how, when and why to 
evaluate. The students also point out that it is necessary to discuss the subject in 
other disciplines, besides those already foreseen in the teaching plans. It is possible 
to affirm that, in addition, that in the training courses there are disciplines focused on 
the evaluation of learning, it is necessary that all the teachers discuss further the 
thematic evaluation during their disciplines in the attempt to minimize the distance 
between theory and evaluation practice. 
 

Keywords: Teacher training; Teaching Practice, Learning Assessment 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática da avaliação da aprendizagem me provoca grande inquietação, 

principalmente no que se refere à formação dos futuros professores. Boa parte 

dessa inquietação se iniciou durante minha formação, em que pouco se falou sobre 

a temática, sobre aspectos ou elementos da avaliação e de como se avaliar e, mais 

ainda, quando participei um pouco da vivência do cotidiano escolar com a entrada 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

Diante disso, com essa vivência mais próxima da realidade escolar e alguns 

projetos realizados na escola à qual o programa estava vinculado, nos era relatado 

grandes queixas relacionadas à dificuldade de avaliar. A partir daí, deu-se o ponto 

de partida para compreender acerca do processo avaliativo. 

Nesse sentido, surgiram alguns questionamentos internos sobre a avaliação 

da aprendizagem no decorrer da graduação e, sem direção sobre o que poderia ser 

estudado, a temática na área da educação era a mais próxima dos meus estudos 

até então, devido ao PIBID. Portanto, propus ao meu orientador que fizéssemos 

algo relacionado à avaliação da aprendizagem, e nesse momento foram iniciados 

os estudos e tentativas de compreender melhor o universo da avaliação. 

O meu trabalho de conclusão de curso consistiu em recolher as avaliações 

que foram aplicadas pelos professores do curso ao qual fazia parte e então realizar 

uma análise acerca de como eram elaboradas as questões. A realização dessa 

pesquisa foi bastante problemática dentro do curso, devido envolver a questão da 

avaliação que os professores aplicavam nos cursos. A partir da pesquisa na 

graduação, estudar e tentar aprofundar a temática se tornou algo importante, 

visando melhorias da minha prática e a possibilidade de contribuir com estudos 

sobre a temática. 

Gatti (2009), por exemplo, evidencia que a formação inicial docente se 

encontra extremamente fragilizada. Ainda de acordo com a autora, os currículos nas 

universidades públicas estão estruturados de forma fragmentada e os cursos de 

forma isolada, em que não se pensa a formação de professores como em outros 

países, a exemplo da França e Suécia, onde existem centros voltados para a 

formação de professores.  
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Diante disso, Gatti (2009) levanta a discussão sobre a composição curricular 

dos cursos de licenciatura, e questiona se esses currículos realmente formam 

professores, uma vez que, se não temos profissionais bem qualificados e 

preparados para desenvolver a educação básica, não há universidade que se 

sustente. Daí a urgência em tratar das estruturas curriculares e seus componentes, 

especificamente relacionados à avaliação da aprendizagem. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que de acordo com GARCIA (1999), as 

discussões curriculares e formação de professores sempre andam juntas e 

invariavelmente levam consigo a temática da avaliação, fundamental nesse 

contexto. O autor ressalta  ainda que a avaliação pode desempenhar papéis em 

todas as instâncias no meio educacional, a saber: legitimar os projetos e ações; 

supervisionar o trabalho das escolas e dos profissionais que nela atuam; fiscalizar 

o processo de desenvolvimento curricular e, ainda, o ensino dos professores e as 

aprendizagens dos estudantes.  

Conquanto sua principal e mais bela essência compreende induzir ações que 

corrijam ou melhorem os resultados obtidos, eis aqui um ponto crucial. Ao associar 

os problemas apontados acima por GATTI (2009), com a visão de GARCIA (1999) 

observamos que uma estrutura curricular que valorize e empregue a avaliação e 

seus princípios nas licenciaturas pode ser a chave na formação do professor crítico, 

capaz de avaliar sua prática, refletir e otimiza-la, saber empregar no seu dia a dia a 

máxima da avaliação: saber-se falível e buscar avaliar a avaliação constantemente. 

Ainda durante essa formação inicial tive contato com muitos autores, os quais 

utilizo para fundamentar questões teóricas. Não obstante, também pude ter contato 

com outros autores nas disciplinas do mestrado, não só da área da avaliação da 

aprendizagem, mas também sobre a formação de professores. E também durante 

a participação no grupo de estudos, qual seja: o conhecimento produzido sobre o 

professor e sua formação nas dissertações do Programa Mestrado em Educação 

em Ciências e Matemática da UFG – 2009-2014, me auxiliou no contato de vários 

autores utilizados nesta pesquisa. 

Nessa perspectiva, nesse trabalho almeja-se analisar a formação dos 

acadêmicos dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Química, 

observando como o modus operandi acerca da avaliação se efetiva, perpassando 

os planos de curso e a prática dos professores formadores.  

Para tanto, coloca-se como objetivo geral:  
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- Analisar como vêm sendo formados os acadêmicos dos cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas e Química, no que diz respeito a avaliação da 

aprendizagem. 

As questões norteadoras desse estudo são:  

- O que se tem proposto pelos currículos dos cursos de formação inicial, qual 

seja: plano de ensino sobre avaliação?  

- Como se dá a formação dos licenciandos em Química e Biologia no que se 

refere à avaliação da aprendizagem?  

- Qual a visão dos professores e alunos em relação a formação em avaliação 

da aprendizagem?  

Nesse sentido, apontamos como objetivos específicos:  

a) analisar os planos de ensino, no que tange ao componente curricular 

avaliação da aprendizagem; 

 b) verificar como se dá a relação entre o previsto nos documentos e a prática 

dos professores por meio das falas dos atores envolvidos nesse processo; 

c) identificar a visão dos professores e alunos sobre a formação em avaliação 

da aprendizagem para exercerem a profissão de professor.  

Este estudo foi realizado em um Instituto Federal Goiano, nas turmas do 

oitavo período dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas (LCB) e Química 

(LQ). A escolha pelo campo de pesquisa se deu por ser um campus que oferece 

mais de um curso de licenciatura para ser pesquisado. O período escolhido se deu 

pelo fato de que os alunos já teriam contato com as disciplinas que poderiam 

contemplar a temática da avaliação da aprendizagem na sua formação. 

Como ferramentas de pesquisa foram utilizados o questionário, o grupo focal 

e entrevista semiestruturada, além da análise dos planos de curso como 

instrumentos de coleta de dados. Os sujeitos convidados a participar foram todos 

os alunos e professores que lecionaram as disciplinas nas turmas dos cursos de 

licenciatura. A estes sujeitos foram garantidos os direitos como participantes da 

pesquisa por meio do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram convidados para a pesquisa dezenove alunos do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas (LCB), oito do curso de Licenciatura em 

Química (LQ) e vinte professores formadores. Os questionários foram aplicados 

durante as aulas, em que um professor cedeu um tempo para que fosse explicada 

a pesquisa e também para que os estudantes respondessem. No grupo focal (GF) 
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foi um pouco diferente; foi feito o convite para os alunos e para aqueles que se 

disponibilizaram a participar, e foi marcado um dia e horário para a realização do 

GF. Quanto à entrevista e questionários com os professores, a primeira foi realizada 

no horário em que os professores tinham disponibilidade e o segundo instrumento, 

os questionários, foi entregue aos professores e recolhidos posteriormente. 

Quanto à organização deste trabalho, o capítulo 1, intitulado Metodologia, 

esboça o caminho trilhado pela pesquisa, caracterização dos sujeitos e da IES. 

Neste tópico, encontra-se a justificativa da abordagem, a construção dos dados e 

as categorias emergidas a partir deles. 

O capítulo 2, intitulado Formação de Professores: um recorte histórico e 

formação nos institutos federais, traz um recorte histórico da formação de 

professores, buscando, ainda, abarcar elementos da avaliação da aprendizagem 

dentro dessa formação. Dessa maneira, trazemos também a formação dos 

professores nos Institutos Federais, com o início de uma análise dos planos de 

curso investigados. 

No capítulo 3, intitulado A avaliação da aprendizagem escolar: o governo 

militar e os cursos de licenciatura, tentamos situar a avaliação da aprendizagem em 

dois âmbitos. Primeiramente, abordamos sucintamente o histórico da avaliação a 

partir do governo militar e os impactos da avaliação na prática docente e, depois, 

abordamos a avaliação enquanto prática avaliativa, ou seja, elementos importantes 

que deveriam ser considerados para avaliar. 

No capítulo 4, intitulado: O proposto e o discurso da avaliação da 

aprendizagem na formação de professores, trazemos as categorias de análise que 

emergiram do nosso campo de pesquisa, buscando analisar a teoria e prática a 

respeito da temática, uma vez que as entendemos indissociáveis. E, ainda, 

tentamos cumprir com nossos objetivos traçados, desvelando as implicações da 

formação dos professores em avaliação. 

 Por fim, nas considerações finais, trazemos uma reflexão acerca da pesquisa 

realizada.  
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CAPÍTULO 1: METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentado o caminho metodológico percorrido, a partir 

do qual desenvolvemos esta pesquisa, os instrumentos de coleta e construção dos 

dados, bem como as categorias de análise. 

 

1.1 Abordagem da pesquisa  

 Ao propormos uma pesquisa de um fenômeno, escolhemos o caminho a ser 

percorrido. Esse caminho não é considerado como neutro, ao contrário, existe uma 

influência que reflete na postura do pesquisador baseado em seus pressupostos 

epistemológicos para fundamentar a pesquisa. 

 Diante da complexidade da pesquisa, além de quantificar, avaliar e 

classificar, faz-se necessário investigar aspectos qualitativos, em que há interesse 

em conseguir o lado subjetivo dos fenômenos, buscando depoimentos que se 

revelam em dados significativos (DEMO, 2000). 

 Dessa maneira, cada informação e dado obtido no nosso estudo, foi de 

grande importância para compreender como estão sendo formados os estudantes 

dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Química. As respostas dos 

questionários, o grupo focal e as entrevistas com professores, foram interpretados 

e submetidos a análises e reflexões.  

 O procedimento metodológico no qual esta pesquisa se fundamenta é a 

pesquisa qualitativa com delineamento no estudo de caso. Nesse sentido, 

compreendemos que “a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo 

seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 

construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 

esclarecedora do objeto estudado” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

 Para tanto, o estudo de caso foi caracterizado como estudo de forma mais 

aprofundada de um ou poucos objetos, em que se permita uma compreensão mais 

ampla e detalhada do mesmo (Gil, 1999). Para Ludke e André (1986),  

 

Os estudos de caso procuram retratar a realidade de forma completa e 
profunda. Esse tipo de estudo pretende revelar a multiplicidade de 
dimensões presentes numa dada situação, focalizando-a como um todo, 
mas sem deixar de enfatizar os detalhes, as circunstâncias específicas que 
favorecem uma maior apreensão desse todo (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 
16). 
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 Acreditamos que nossa pesquisa se aproxima de um estudo de caso, uma 

vez que buscamos por fenômenos no cotidiano das licenciaturas, realizando um 

estudo do contexto educacional, em específico a formação de professores em 

avaliação da aprendizagem de um Instituto Federal. No estudo de caso tenta-se 

compreender a complexidade por imersão do objeto e, para compreender a 

formação dos estudantes, debruçamos em todas a informações acerca dos 

componentes formativos e tentamos dialogar com os aportes teóricos relacionados 

aos dados que foram obtidos.  

Segundo Bassey (2003, apud ANDRÉ, 2008, p.  31), o estudo de caso possui 

algumas características, quais sejam: 

 

●  conduzida dentro de limites localizados no tempo e no espaço 
(isto é, uma singularidade); 

●  versando sobre aspectos interessantes de uma atividade 
educacional, programa, instituição, ou sistema; 

●  geralmente num contexto natural e dentro de uma ética de 
respeito às pessoas; 

●  para subsidiar julgamentos e decisões de práticos ou de gestores 
de políticas; 

●  ou teóricos que investigam com essa perspectiva; 
●  de tal maneira que dados suficientes são coletados pelo 

pesquisador para que possa: 
●  explorar aspectos significativos do caso; 
●  criar interpretações plausíveis do que foi obtido; 
●  testar a confiabilidade das interpretações; 
●  construir uma estória ou uma narrativa que tenha valor; 
●  relacionar a estória ou narrativa às pesquisas relevantes da 

literatura; 
●  comunicar, de forma convincente, essa estória ou narrativa; 
●  fornecer pistas de modo que outros pesquisadores possam 

validar, ou contestar os resultados ou construir interpretações 
alternativas; 

 

 Vale ressaltar que o estudo de caso em educação é uma adaptação da 

etnografia para o estudo de caso educacional. Para tanto, pelas características 

desta abordagem, nossa pesquisa se configura no estudo do caso da formação em 

avaliação da aprendizagem dos estudantes da licenciatura de um Instituto Federal, 

cuja coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2018. 
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1.2 Caracterizando o locus de pesquisa 

 Esse tópico tem o intuito de caracterizar os dois cursos de licenciatura 

investigados por essa pesquisa, além da ementa e disciplinas ofertadas referentes 

à avaliação da aprendizagem. 

 O curso de LCB constitui-se como um curso de Ensino Superior da rede 

pública e presencial, que tem duração mínima de quatro anos, oferecido no período 

noturno, o qual possui no quadro de professores formadores, licenciados e 

bacharéis na área específica. O curso ainda possui 3.303 horas totais, distribuídos 

nos 8 semestres. 

 O curso de LCB foi inicialmente ofertado no ano de 2010, o que é justificado 

pela carência de professores de Educação Básica, especificamente, professores de 

Ciências e Biologia. Além disso, o curso ainda oferece 40 vagas anuais. Realizando 

uma breve análise da matriz curricular do curso de LCB, classificamos as disciplinas 

de acordo com a área, como pode ser observado no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classificação das disciplinas do curso de Ciências Biológicas 

Classificação Quantidade de disciplinas 

Específicas 31 

Prática como Componente Curricular 5 

Dimensão pedagógica 10 

Essenciais 8 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no PPC (2017). 

 

 Nesse sentido, as disciplinas específicas são aquelas voltadas à área da 

Biologia, por exemplo: biologia celular, genética, imunologia etc. As de práticas 

como componente curricular são: tecnologias aplicadas à educação, prática de 

ensino orientada em ciências, práticas educativas em ambientes não-escolares etc. 

As classificadas como essenciais foram aquelas que não se enquadravam em 

nenhuma das classificações, não deixando de ser importantes para a formação, por 

exemplo: metodologia científica, estágio supervisionado, oficina de prática 

pedagógica e optativas. 

 Por conseguinte, nas disciplinas de dimensões pedagógicas são ofertadas 

10 disciplinas e, desse total, três disciplinas estão relacionadas com a temática da 
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avaliação da aprendizagem, quais sejam: didática, metodologia do ensino de 

biologia e currículo, cultura e avaliação. 

 Ainda, são oferecidas 47 disciplinas optativas para serem realizadas em 

diferentes cursos oferecidos pela IES, entretanto, não existe nenhuma relacionada 

com a formação de professores para a avaliação da aprendizagem. 

 Acreditamos ser importante realizar uma análise das ementas das 

disciplinas, para melhor entender o que o curso tem estudado sobre avaliação da 

aprendizagem. Então, a disciplina de didática apresenta o seguinte: a organização 

do trabalho docente, planejamento, desenvolvimento e avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem tendo a vista a atuação profissional dos alunos de LCB. 

 A disciplina de metodologia de ensino de biologia apresenta: atividades de 

prática de ensino: planejamento, avaliação e ensaios pedagógicos, ligados ao 

ensino de Biologia. E a última disciplina currículo, cultura e avaliação, apresenta: a 

avaliação como componente curricular; a avaliação no contexto histórico brasileiro; 

a avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem; funções e 

modelos de avaliação em diversas correntes filosóficas e psicológicas. 

 Além disso, ao analisar essas ementas, observamos também as bibliografias 

básicas e complementares, na tentativa de identificar quais autores importantes do 

campo da avaliação subsidiavam suas aulas. Como resultado, apenas a disciplina 

de currículo, cultura e avaliação possui bibliografia especifica da avaliação, quais 

sejam: na básica, avaliação como apoio a aprendizagem, do autor BALLESTER; e 

na complementar, Avaliar para promover: as setas do caminho, HOFFMANN. 

 Já o curso de LQ, assim como o de LCB, é oferecido na rede pública na 

modalidade presencial, com duração de oito semestres. Entretanto, ele é ofertado 

no período matutino e noturno. O curso noturno foi inicialmente oferecido no ano de 

2011, e o matutino no ano de 2018, dessa maneira, o nosso foco de pesquisa será 

o noturno, já que os estudantes já tiveram contato com as disciplinas didático 

pedagógica voltada para a área da avaliação da aprendizagem. 

 O curso de LQ possui carga horária total de 3098 horas, conta com docentes 

bacharéis e licenciados em química, e também é ofertado devido a região revelar 

uma carência na formação de professores de química. A carga horaria é distribuída 

em conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, trabalho de curso, 

atividades extracurriculares, estágio supervisionado e prática como componente 

curricular. 
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 O curso ainda divide a matriz curricular em eixos básicos para integralização 

dos conteúdos, conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Classificação das disciplinas do curso de Química 

Classificação Quantidade de disciplinas 

Conteúdos gerais 3 

Conteúdos filosóficos, sócio-históricos e 

pedagógicos 
6 

Matemática 5 

Física 3 

Conteúdo específico em Química 15 

Conteúdos pedagógicos específicos 2 

Fonte: Adaptação do PPC do curso (2013). 

 

 As disciplinas de conteúdos gerais englobam disciplinas como metodologia 

científica, Libras e seminário de pesquisa em ensino. Já as de matemática, física  e 

as de áreas específicas desse campo de estudo, são aquelas voltadas para a 

formação do professor em química. As de conteúdo pedagógico específicos são as 

disciplinas de metodologia do Ensino de Química I e II, além de fundamentos 

filosóficos da educação, didática, psicologia do desenvolvimento, etc. 

 Na esteira desse raciocínio, apenas duas disciplinas contemplam na ementa 

o conteúdo de avaliação da aprendizagem, quais sejam: didática e psicologia da 

aprendizagem, constando os seguintes conteúdos: A organização do trabalho 

docente: planejamento, desenvolvimento e avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 A disciplina de psicologia da aprendizagem apresenta, na ementa, o 

conteúdo  Avaliação da aprendizagem.  Ao analisar também as bibliografias de 

ambas disciplinas, elas não possuem nenhuma bibliografia voltada para estudiosos 

específicos da avaliação da aprendizagem. 
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1.4 Os dados 

 Para a edificação dos dados, os instrumentos utilizados foram os 

questionários com questões objetivas e dissertativas. Além disso, foi realizado um 

grupo focal com estudantes dos dois cursos de licenciatura, além de entrevista 

semiestruturada com os professores formadores, os quais lecionaram disciplinas 

que continham na ementa o âmbito da avaliação da aprendizagem. 

 Para tanto, escolhemos os questionários como base primordial para a 

construção dos dados, considerando a maior adesão dos estudantes à participação 

na pesquisa. Participaram da pesquisa uma turma de oitavo período de Ciências 

Biológicas e uma de Química, pois estas turmas já tiveram contato com as 

disciplinas didático-pedagógicas que abrangiam a temática da avaliação. 

 A utilização dos questionários possibilitou a participação de todos ou da 

grande maioria dos alunos matriculados nas turmas, já que os instrumentos foram 

aplicados na sala de aula, durante o horário das aulas. Foi realizado ainda uma 

breve explicação acerca da pesquisa, enfatizando total sigilo acerca da identidade 

de todos os participantes e os estudantes aceitaram fazer parte da pesquisa. 

 O questionário (Apêndice A) continha sete questões de múltipla escolha e 

uma dissertativa, sendo as primeiras com cinco opções de respostas, quais sejam: 

nunca, às vezes, metade dos casos, frequentemente e sempre.  As questões 

abarcavam a temática da avaliação de aprendizagem, perpassando desde a 

finalidade da avaliação à formação deles em avaliação. As questões foram 

elaboradas tendo como base o questionário da pesquisa de Currás (2005). 

 Nesse sentido, na tentativa de facilitar a análise dos dados, realizamos uma 

padronização de questões, separando-as entre eixos, quais sejam: finalidades da 

avaliação, compreensão da avaliação, processo avaliativo dos professores, forma 

de avaliar, formação em avaliação, percepção acerca da prática docente, disciplinas 

didático-pedagógicas. E por último, a questão dissertativa abordou a formação 

deles em avaliação da aprendizagem. É importante ressaltar que optamos por esse 

tipo de questão na tentativa de que os sujeitos da pesquisa pudessem se expressar 

livremente, sem restrição de respostas. 

 Além disso, foi realizado o grupo focal (Apêndice B) com ambas as 

licenciaturas, entretanto, de forma dissociada. Em um primeiro instante, foi realizado 

o GF com os alunos do curso de LCB, em que participaram oito estudantes de um 
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total de 19. Já no curso de LQ, o GF contou com a participação de seis alunos, do 

total de 8. Considerando que o objetivo da pesquisa foi compreender a formação 

dos licenciandos em avaliação, acreditamos que não seria adequado selecionar os 

alunos criteriosamente, já que, teoricamente, todos tiveram acesso a formação em 

avaliação. 

 Nesse sentido, Gatti (2005, p. 18), afirma que “ o objetivo do estudo é o 

primeiro referencial para a decisão de quais pessoas serão convidadas a participar”, 

de forma que todos os estudantes foram convidados a participar do GF. O número 

de participantes foi considerado satisfatório, já que quase todos os alunos da LQ 

participaram, e uma representativa quantidade da LCB também. Acerca disso, Gatti 

(2005) ainda ressalta que o quantitativo de seis a dez pessoas por grupo focal é 

considerado ideal, porque grupos em maior número podem limitar a participação, 

oportunidades e troca de ideias.  

 O local onde foi realizado o GF foi a IES na qual estudam, em um horário em 

que eles não tinham aula programada e estavam com dois horários vagos de 45 

minutos, ou seja, havia bastante tempo para a participação, sem pressa na 

realização do GF. Na tentativa de favorecer a participação e interação no GF, os 

sujeitos foram colocados em círculo, face a face, buscando a possibilidade de 

interlocução direta. 

 Nessa perspectiva, optamos pela gravação de áudio do GF, em detrimento 

da gravação de vídeos, pelo simples fato de que alguns sujeitos poderiam se sentir 

constrangidos no momento das perguntas. Morgan (1997) ressalta que existem 

muitos estudos acerca dessas questões de como registrar, dando atenção para o 

que se ganha e o que se perde com a escolha entre áudio e vídeo. Relata, ainda, 

que os sujeitos se sentem mais à vontade com a gravação de áudio.  

Para assegurar uma gravação de áudio do GF, foram utilizados dois 

gravadores de celulares colocadas ao centro do círculo, uma vez que, segundo Gatti 

(2005, p.24-25), em geral utilizam-se dois gravadores, dispostos adequadamente 

em relação à distribuição dos membros do grupo no ambiente, para cobrir ao 

máximo as participações e se obter uma gravação mais nítida e abrangente. 

No que diz respeito aos professores, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada e questionário investigativo, em que todas as perguntas 

abordavam o assunto da formação de professores no âmbito da avaliação da 

aprendizagem. Vale ressaltar que a entrevista foi estruturada de acordo com os 
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questionamentos feitos com os sujeitos tanto no GF como nos questionários, e 

ainda foram gravadas em áudio para posterior transcrição.  

 

1.5 As categorias de análise 

 Os dados emergidos da pesquisa foram trabalhados segundo a análise de 

conteúdo (BARDIN, 2010, p.40), que consiste em “[...] um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens.” Neste trabalho, almeja-se compreender 

como estão sendo formados os professores em avaliação da aprendizagem, tendo 

como um dos parâmetros as respostas obtidas pelos sujeitos da pesquisa. 

 Na esteira desse raciocínio, a análise de conteúdo segundo CAREGNATO e 

MUTTI (2006, p. 683) “costuma ser feita através do método de dedução frequencial 

ou análise por categorias temáticas”. A primeira consiste na enumeração de um 

signo linguístico que se repete com frequência, o segundo se trata de uma análise 

que busca desmembramentos por unidades, podendo ser temática, em que se 

constrói temas que emergem do que está sendo pesquisado. 

 Nesse sentido, optamos pela análise por categorias devido essa opção 

atender mais os propósitos deste estudo e, no que diz respeito aos dados coletados, 

tornaria o agrupamento mais interessante e fácil. Sendo assim, Bardin (2010) coloca 

que a análise categorial (AC) possui três etapas: pré-análise, análise descritiva e 

tratamento dos resultados (análise referencial). 

 A primeira etapa é a fase de organização dos dados por meio de leitura 

“flutuante” de todo o material selecionado, na tentativa de sistematizar as ideias e 

conduzir o início da análise. Com vistas a compreender a formação dos professores 

pelos sujeitos da pesquisa, foram realizadas leituras acerca das transcrições dos 

grupos focais e também uma interpretação acerca da tabulação do questionário dos 

estudantes, além de um estudo do PPC dos cursos. 

 Na análise descritiva, o material foi explorado na pré-análise e elencado nas 

ideias obtidas pela leitura flutuante, buscando semelhanças a partir das unidades 

de registros relevantes para a pesquisa. Aqui, realizamos uma codificação do 

material, transformando os dados brutos do texto, o que “permite atingir uma 

representação do conteúdo, ou de sua expressão” (BARDIN, 2010, p. 129) 
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 Na análise dos questionários emergiram elementos importantes que 

subsidiaram elencar as unidades que foram relevantes para categorizar os dados 

de forma mais clara e objetiva, o que resultou em um ponto referencial para as 

categorias. 

 Inicialmente, transcrevemos todo o material proveniente dos grupos focais 

dos estudantes e entrevistas dos professores, para posteriormente construir tabelas 

para facilitar o agrupamento, fator que se tornou indispensável para a criação das 

categorias e possibilitar interpretações dos dados. 

 A posteriori, as falas dos estudantes e dos professores foram organizadas 

por temáticas em comum, buscando expressões que se repetiam entre os sujeitos, 

constituindo então indicadores para a criação de categorias, que se mostraram após 

exaustivas leituras e análise. 

 As temáticas relevantes para respondermos à questão central da pesquisa 

constituíram eixos temáticos para nossa discussão, quais sejam: finalidades da 

avaliação, visão sobre avaliação, aspectos importantes para ser professor, prática 

docente e pensando sobre a formação. 

 Definidos então os eixos temáticos, foram agrupadas as respostas dos 

sujeitos ao grupo focal e entrevistas, sendo importante ressaltar que um aluno ou 

professor pode ter gerado mais de uma resposta para cada eixo temático. A partir 

disso, sistematizamos os dados segundo o quadro 3. 

 

Quadro 3 – Número de respostas dos alunos por eixo temático 

Eixos temáticos 
Número de repostas 

Biologia Química Professores 

Finalidades da avaliação 4 4 2 

Visão sobre avaliação 3 5 2 

Aspectos importantes 

para ser professor 

5 4 2 

Prática docente 29 15 3 

Pensando sobre a 

formação 

11 11 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A análise consistiu no diálogo entre os aportes teóricos, falas dos estudantes 

e professores e respostas dos questionários, ou seja, realizamos a triangulação dos 

dados. Para Triviños (1987, p. 38) “a técnica da triangulação tem por objetivo básico 

abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em 

estudo”.  

 Nesse sentido, Flick (2009, p. 32) afirma que “a triangulação tem sido 

amplamente discutida e muito bem aceita, tanto na coleta como na análise de dados 

e supera as limitações de um método único, por combinar diversos métodos e dar-

lhes igual relevância”. Por conseguinte, optamos por diferentes métodos de coleta 

de dados na tentativa de possibilitar a sistematização dos dados e compreensão de 

como estão sendo formados os professores de ciências/biologia e química do 

Instituto Federal, no que diz respeito à avaliação da aprendizagem. 
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CAPÍTULO 2: FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM RECORTE HISTÓRICO E 

FORMAÇÃO NOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

Nesse capítulo será apresentado questões relativas a formação de professor 

no brasil, bem como a formação de professores nos Institutos Federais. 

 

2.1 Formação de professores no Brasil: percurso histórico  

Analisar o percurso histórico da formação de professores é fundamental para 

compreender a condição atual em que se encontra esse processo formativo. De 

acordo com Nóvoa et al. (1995, p. 14), "[...] o processo histórico de 

profissionalização do professorado (passado) pode servir de base à compreensão 

dos problemas atuais da profissão docente (presente)".  

Tendo em vista a necessidade de uma abordagem histórica acerca da 

formação de professores no Brasil, neste capítulo apresentamos uma digressão 

histórica acerca da formação docente no Brasil, discorrendo sobre acontecimentos 

que construíram o modelo de ensino utilizado nos cursos de licenciatura, bem como 

a implantação dos Institutos Federais e seus objetivos enquanto órgão colaborador 

da formação docente. 

De modo geral, o processo de formação docente difundiu-se no século XIX,  

em Paris, com as primeiras Escolas Normais, algum tempo após a Revolução 

Francesa. Esse foi um momento ímpar para o desenvolvimento da instrução 

docente, uma vez que as Escolas Normais tinham como papel a formação de 

docentes para atuar no primário, atualmente a 1ª Fase do Ensino Fundamental, 

formação esta que era ofertada em cursos de nível secundário, ou seja, o ensino 

médio de hoje. Já no Brasil, as instituições voltadas para a formação de professores 

levaram mais tempo para surgir. 

A formação docente no Brasil foi construída de acordo com os mais diversos 

momentos históricos vivenciados no país, um deles foi a promulgação da Lei das 

Escolas de Primeiras Letras, em 15 de outubro de 1827, para a formação de 

professores do ensino primário. Já a primeira Escola Normal brasileira foi instituída 

pelo Decreto nº 10, em 10 de abril de 1835, na Província do Rio de Janeiro, em 

Niterói. Seguindo as tendências eurocêntricas, objetivava formação para o ofício do 

magistério no ensino primário, além de capacitação para professores atuantes que 
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não tinham conhecimento necessário para tanto. No artigo 2° do Decreto n° 

10/1835, foram descritos o método e o currículo regentes da Escola Normal: 

 

Artigo. 2º A mesma Escola será regida por humDirector, que ensinará. 
Primo: a ler e escrever pelo methodoLancasteriano, cujos princípios 
theoricos e práticos explicará. Segundo: as quatro operações de 
Arithmetica, quebrados, decimaes e proporções. Tertio: noções geraes de 
Geometria theocrica e pratica. Quarto: Grammatica de Língua Nacional. 
Quinto: elementos de Geographia. Sexto: os princípios de Moral Christã, e 
da Religião do Estado. (BRASIL, 1835) 

 

Doravante a legislação da formação docente sofreu diversas reformas, uma 

das primeiras foi a de 1890, que redefiniu a organização e o funcionamento das 

Escolas Normais. Nesse sentido, evidenciamos Saviani (2009, p. 145), quando 

esclarece que “A reforma foi marcada por dois vetores: enriquecimento dos 

conteúdos curriculares anteriores e ênfase nos exercícios práticos de ensino de 

ensino, cuja marca característica foi a criação da escola-modelo anexa à Escola 

Normal”.  

Mais adiante, no ano de 1930, marcado por mudanças políticas, econômicas 

e sociais intrínsecas à crise econômica mundial e ao Golpe de Estado, é criado um 

projeto de reconstrução da educação do Brasil. Com o mercado de trabalho cada 

vez mais exigente, o crescimento da sociedade urbana devido a industrialização 

aumentava a demanda de trabalhadores escolarizados. Naquele cenário a 

escolarização era vista como passaporte para ascensão social, e, diante disso, a 

população passou a pressionar em busca de mais escolas e melhores níveis de 

capacitação, sendo que à medida em que aumentava o número de alunos e de 

escolas, havia também a necessidade de formação de professores. 

Seguindo na década de 1930, o movimento denominado Pioneiros da 

Educação, que reivindicava uma Reconstrução Educacional no país, lutava pela 

criação de uma Escola Nova, para a qual não era suficiente a formação profissional, 

mas era necessário que o professor recebesse uma formação de cunho didático-

pedagógico. Os escola novistas, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 

1932, criticaram as Escolas Normais por não ofertarem esse viés pedagógico no 

curso, e almejavam a criação e a preparação dos professores em Universidades.  

 

O magistério primário, preparado em escolas especiais (escolas normais), 
de caráter mais propedêutico, e, às vezes misto, com seus cursos geral e 
de especialização profissional, não recebe, por via de regra, nesses 
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estabelecimentos, de nível secundário, nem uma sólida preparação 
pedagógica, nem a educação geral em que ela deve basear-se. A 
preparação dos professores, como se vê, é tratada entre nós, de maneira 
diferente, quando não é inteiramente descuidada, como se a função 
educacional, de todas as funções públicas a mais importante, fosse a única 
para cujo exercício não houvesse necessidade de qualquer preparação 
profissional. Todos os professores, de todos os graus, cuja preparação 
geral se adquirirá nos estabelecimentos de ensino secundário, devem, no 
entanto, formar o seu espírito pedagógico, conjuntamente, nos cursos 
universitários, em faculdades ou escolas normais, elevadas ao nível 
superior e incorporadas às universidades. (MANIFESTO de 1932, 2006, 
p.200). 

 

Com o empenho e as lutas dos pioneiros, e com o Decreto n° 3.810, de 19 

de março de 1932, Anísio Teixeira transforma a Escola Normal em Escola de 

Professores, que tem por objetivo fornecer educação secundária e a preparar 

professores primários e secundários, tentando assim, incorporar as exigências de 

uma formação didático-pedagógica aos professores, o que permitiria, de acordo 

com Saviani (2009, p. 146), “[...] corrigir as insuficiências e distorções das velhas 

Escolas Normais”. 

Em meados do século XX, a partir do Decreto 1.190, de 4 de abril de 

1939, devido a algumas preocupações políticas com a formação de professores 

para atuar no ensino secundário, surgem os primeiros cursos superiores em 

Licenciatura e Pedagogia. Conforme afirma Gatti (2010, p.1356): 

 

No final dos anos de 1930, a partir da formação de bacharéis nas poucas 
universidades então existentes, acrescenta-se um ano com disciplinas da 
área de educação para a obtenção da licenciatura, está dirigida à formação 
de docentes para o “ensino secundário” (formação que veio a denominar-
se popularmente “3 + 1”). 

 

Essa disposição do currículo no modo “3 + 1”, compreende uma formação 

em que o estudante concluía o curso bacharel, somava a esse período mais 1 ano 

de disciplinas didático-pedagógicas, e dessa forma obtinham o título de licenciados. 

Porém, 

 

[...] este modelo traz o problema de se centrar o perfil de formação quase 
somente no conhecimento disciplinar específico (biólogo, físico, químico, 
linguista etc.) e não na formação de um professor para a educação básica, 
onde deverá trabalhar com crianças e adolescentes em desenvolvimento 
(GATTI; NUNES 2008, p. 96). 
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Assim, de acordo com as autoras, o equívoco desse modelo foi entender a 

formação docente como um processo simplista, no qual ter domínio do conteúdo 

específico da área do conhecimento acrescido de pouco conhecimento didático-

pedagógico seria suficiente para exercer a função de ensinar. Esse modelo não 

levou em conta que o professor necessita de conhecimentos de cunho pedagógico, 

bem fundamentados e aprofundados, para desenvolver o ensino e promover a 

aprendizagem. Deste modo, evidencia-se novamente o problema experimentado 

pelas Escolas Normais e Escolas de formação de professores: o descuido com o 

saber didático e pedagógico. 

Nesse sentido podemos anuir com Gatti (2008), quando assevera que aquele 

professor que estava no trabalho da escola era um herói, visto que ele era oriundo 

de uma formação bastante precarizada, no decorrer da qual não era 

instrumentalizado para desenvolver seu trabalho, que é tão digno e necessário. 

Ainda conforme a autora, não é fácil ser professor, não é fácil ficar 200 dias do ano 

numa sala de aula; é preciso ter planejamento, métodos e estratégias para 

desenvolver um trabalho de qualidade, logo a formação do professor não pode ser 

pensada como um adendo das áreas disciplinares específicas, e sim a partir da 

função social própria do processo de escolarização. 

Continuando nosso percurso histórico da formação de professores, 

chegamos à década de 1940, na qual a Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 

1946), proveniente do Decreto Lei n. 8.530, de 02 de janeiro de 1946, reformulou a 

estrutura formativa da época. 

 

Art. 2º O ensino normal será ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o 
curso de regentes de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o 
curso de formação de professores primários, em três anos.  
 
Art. 3º Compreenderá, ainda o ensino normal cursos de 
especialização para professores primários, e cursos de habilitação para 
administradores escolares do grau primário. 

 

Além do supracitado decreto, essa Lei também determinou os 

estabelecimentos nos quais estes cursos seriam ministrados: o primeiro ciclo seria 

realizado no Curso Normal Regional. Já a segunda etapa desse processo de ensino, 

além do ciclo ginasial do ensino secundário, se dariam na Escola Normal, sendo 

que o Instituto de Educação, além de ministrar os cursos próprios da escola normal, 
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cuidaria do ensino de especialização do magistério e de capacitação para 

administradores das escolas do grau primário.  

Logo mais na década de 1960, com o golpe militar, a educação voltou a sofrer 

algumas alterações em suas políticas, quando o Congresso Nacional aprovou a 

Reforma Universitária. Esta se deu pela Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, 

que estabelecia normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua 

articulação com a escola média. Dentre outras providências, ela delimitava que o 

ensino primário e médio daria lugar ao primeiro e segundo grau e que a Escola de 

Professores seria substituída pelos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério – CEFAM, os quais instituiriam a habilitação de 2º grau para o exercício 

do magistério no 1º grau.  

Não obstante, somente na década de 1970, com a Lei 5.692/71, é que houve 

efetivamente a reformulação da estrutura do ensino primário e médio para a 

designação de primeiro e segundo graus. Logo mais o Parecer n. 349/72, aprovado 

em 6 de abril do mesmo ano, viria a instituir o projeto CEFAM, em relação ao qual 

Saviani (2009, p. 147) ressalta: 

 

Para as quatro últimas séries do ensino de 1º grau e para o ensino de 2º 
grau, a lei n. 5.692/71 previu a formação de professores em nível superior, 
em cursos de licenciatura curta (3 anos de duração) ou plena (4 anos de 
duração).  

 

Ainda de acordo com Saviani (2009), em referência a aprovação do Parecer 

n. 349/72, esse momento instaurou uma debilidade na estrutura de formação dos 

docentes capacitados para o exercício de magistério no 1° grau (antigo ensino 

primário), uma vez que essa habilitação teria sido dividida em dois blocos: um 

primeiro bloco com duração de três anos, que habilitava os docentes para atuarem 

até a 4ª série do 1º grau, e um segundo bloco com duração de quatro anos, que 

habilitava os docentes para atuarem até a 6ª série do 1º grau. Essa nova 

configuração de formação veio a reduzir e criar uma habilitação dispersa, o que 

evidenciava aos olhos de muitos estudiosos um quadro de precariedade 

inquietante.  

Prosseguindo a trilha histórica, para Borges et al ( 2011, p. 101 ), na década 

de 1980, com a ruptura do pensamento tecnicista vinculado à Educação, bem como 

o surgimento do CEFAM, além das influências de movimentos educacionais 
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diversos, dentre estes os ligados à Pedagogia Progressista de Paulo Freire, que 

lutava pela transformação social e por um processo de ensino e de aprendizagem 

que estabelece como objetivo maior o de conscientizar o aluno em relação às 

parcelas desfavorecidas da sociedade, levando-os a entender sua situação de 

oprimidos e a agir em favor da própria libertação, surge a Lei 7.044/82, que, ainda 

em conformidade com autor supracitado, tinha como objetivo diminuir algumas das 

lacunas percebidas na Lei 5.692/71.  

Com o final do regime militar, após anos de autoritarismo, a luta pela 

democratização faz com que os temas sociais se tornassem centrais na agenda 

política de reformas democráticas: Assembleia Constituinte 1986, IV Conferência 

Brasileira de Educação (CBE), realizada em Goiânia, em setembro de 1986, e V 

CBE, realizada em agosto de 1988 em Brasília, que levanta discussões e 

encaminha propostas para uma nova LDB. Nesse sentido, em 29 de novembro de 

1988, o projeto de LDB é levado ao poder Legislativo, e logo após encaminhado à 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que o coloca em análise pela 

sociedade, sendo ouvido em audiência, cerca de 40 representantes de entidades e 

dirigentes de órgãos ligados à educação nos meses de abril, maio e junho de 1989.  

Terminadas as audiências, no segundo semestre de 1989 duas novas 

versões são apresentadas à Comissão de Educação. A Comissão de Educação 

aprova o texto apenas na sua terceira versão, após conciliarem as versões 

anteriores.  

Do início da década de 1990, podemos destacar que o país estava passando 

por fortes investidas neoliberais, o que se traduzia no campo educacional pelo 

embate entre interesses do ensino público e do privado. Nessa direção, o projeto 

de LDB foi enviado à Comissão de Finanças e Tributação em julho de 1990, quando 

algumas de suas questões que retratam os interesses privados, foram alteradas. 

Após o impeachment do presidente Collor (1992), o projeto de LDB é aprovado na 

Câmara em sua versão final, no dia 13 de maio de 1993, com 152 artigos 

(PROJETO DE LEI Nº 101, 1993), revelando mais uma vez os interesses do ensino 

privado.  

A partir da década de 1990 as políticas públicas são orientadas pelo Estado, 

acarretando mudanças na lógica das políticas públicas, tanto no processo de 

decisão como no de efetivação de tais transformações. E, mais ainda, houve 
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também mudança de cunho ideológico na educação básica e superior (Dourado, 

2013). 

 Para tanto, um dos marcos dessa mudança foram a Constituição Federal 

(CF) de 1988 e os desdobramentos propostos pela Carta Magna, sendo que a 

primeira propôs princípios no capítulo da educação, em que se destaca por exemplo 

a gratuidade de ensino, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

autonomia da universidade e formação de professores. 

 Acerca das Leis instituintes no Brasil, Dourado (2011, p. 369), retrata que, no 

âmbito educacional,  

 

[...] a aprovação da Lei nº 9.131/95 regulamentando o Conselho Nacional 
de Educação e instituindo avaliações periódicas nas instituições e cursos 
superiores, assim como um amplo processo de disputas, que demarcaram 
a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei 
nº 9.394/1996), entendida como Lei complementar, e em 2001, do Plano 
Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001), que resultou das disposições 
legais do artigo 214 da CF de 1988 e das disposições transitórias da LDB, 
em seu artigo 87, parágrafo 1. 

 

 Nesse ínterim, Dourado (2013) alega que a LDB se torna um conjunto de 

princípios na tentativa de organizar e gerir a educação, explicitando-se uma 

ambiguidade entre os processos de descentralização e flexibilização e as inovações 

acerca do controle e da padronização por meio dos processos avaliativos. 

Em 2001 há uma revelação dos indicativos de políticas para a educação, 

quais sejam: diversificação do sistema por meio de políticas de expansão da 

educação; não ampliação dos recursos para a educação; aferição da qualidade de 

ensino; e a inclusão de conteúdo acerca do magistério da educação básica na 

formação de professores. 

 Nesse sentido, alguns decretos, como por exemplo os nº 2.306/1997, 

nº3.860/2001 e nº 5.773/2006, incidem de forma direta na formação de professores, 

pelo fato de abordarem a flexibilização da estruturação da educação superior no 

Brasil. Segundo Dourado (2015), foram vários os movimentos para repensar a 

formação de professores para a educação básica, e mais ainda, no âmbito do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), o movimento gira em torno da organicidade 

para a formação de professores, seja na formação inicial ou continuada. 

 Nessa perspectiva, o movimento para a percepção da importância da 

formação de professores se amplia e a aprovação do PNE pelo Congresso Nacional 
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resultou na Lei nº 13.005/2014, demarcando um avanço importante para as políticas 

educacionais brasileiras. O PNE apresenta 20 metas que abarcam tanto a educação 

básica como a superior, em que se discute qualidade, avaliação, valorização dos 

profissionais, dentre outras. Deste modo, Dourado (2015, p. 301), ressalta que 

 

as metas, especialmente as metas 12,15,16,17 e 18, e suas estratégias 
articuladas as Diretrizes do PNE, ao estabelecerem os nexos constituintes 
e constitutivos para as políticas educacionais, devem ser consideradas na 
educação em geral e, em particular, na educação superior e, portanto, 
base para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, 
objetivando a melhoria desse nível de ensino e expansão. 

 

 Destarte, essas metas e estratégias focam nas políticas de formação de 

professores inicial e continuada, especificamente a meta 15, que tenta garantir 

organicidade a essa formação. Assim, a política nacional de formação de 

profissionais da educação básica propõe organizar e efetivar, de forma colaborativa 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em que, coordenada 

pelo MEC, se constitui um elemento fundamental a profissionalização docente 

(Dourado, 2015). 

 

2.2 Formação de professores nos Institutos Federais (IF’s) 

Nesse sentido, as estatísticas se agravam quando observamos a fragilidade 

de ações voltadas para a consolidação de uma e profissionalização docente de 

qualidade e de políticas públicas de valorização do magistério. Nesse cenário 

surgem os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFs, criados pelo 

Estado Brasileiro por meio da lei n. 11.892,  de 29 de dezembro de 2008, que vieram 

com a proposta de expansão da rede de Educação Profissional e Tecnológica, com 

vistas a integralizar em seu processo institucional, o caráter de pesquisa, extensão 

e ensino nos mais diferentes níveis de escolaridade. 

Os Institutos Federais assumem, a partir de então, condições que lhes 

possibilitam estabelecer uma flexibilidade de itinerários formativos, que passam 

pelas   diferentes fases da educação básica e do ensino superior, até o ensino 

profissional e tecnológico. Em consequência disso, e da preocupação com o déficit 

de professores, os Institutos Federais tomam como responsabilidade reduzir essa 

carência, configurando-se como lócus de formação docente.  



36 
 

Para assegurar a formação de professores nos Instituto Federais, instaurou-

se a Lei n. 11.892/2008 que, em seu art. 8º, designa o cumprimento de, no mínimo, 

20% do quadro de cursos da instituição destinados às licenciaturas. “[...] cursos de 

licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas 

a formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, e para a educação profissional” (BRASIL, 2008). Além disso, 

os cursos de licenciatura devem pertencer, prioritariamente, às áreas das ciências 

da natureza e matemática. No entanto, a legislação tem abertura para a oferta de 

licenciaturas em outras áreas. 

Assim, dentre os cursos de formação ofertados pelos IFs encontram-se as 

licenciaturas, que possuem como objetivo central a formação de professores para 

atuarem na Educação Básica, exercendo a docência do sexto ao nono ano do 

Ensino Fundamental, no ensino Médio ou no Médio Integrado. Segundo Lima 

(2013), a inclusão dos cursos de formação docente nos Institutos Federais faz parte 

de políticas públicas voltadas para a formação de professores iniciadas durante o 

governo Lula. 

Podemos destacar que os Institutos Federais são fundamentalmente 

derivados da formação profissionalizante, imersos em aspectos técnicos e 

tecnológicos, ou seja, eles se originam das antigas Escolas de Aprendizes Artífices, 

que mais tarde se tornaram os Liceus industriais, logo depois em Escolas Industriais 

e Técnicas e, em seguida, em Escolas Técnicas Federais. Por fim, figuravam como 

Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica, para que em 2008 

surgissem os Institutos Federais. Segundo LIMA (2014, p. 15),  

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia provêm da 
transformação de Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) e 
de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais. Traz, assim, uma nova 
situação da educação profissional brasileira, colocando em evidência a 
importância de se discutir a forma de organização dessas instituições, bem 
como de explicitar seu papel no desenvolvimento social do país. 

 

Nessa direção, consoante a Lima (2013), podemos anuir que esse modelo 

de formação dos Institutos Federais predominantemente técnico e 

profissionalizante, historicamente construído, faz emergir uma preocupação pela 

identidade dos cursos de Licenciatura. A autora supracitada realizou uma pesquisa 

que almejava analisar a formação de professores dos Institutos Federais, buscando 
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compreendê-la nos mais diversos aspectos: histórico, político, cultural e social. E 

seus resultados permitem dizer que a formação de professores nos Institutos 

Federais é voltada para o mercado de trabalho e para suprir as necessidades do 

sistema capitalista: “[...] nesta concepção de formação de professores, parece haver 

a ideia de que cabe, a essa formação, a preocupação com a manutenção e/ou 

adaptação do sistema produtivo” (LIMA,2013, p. 5). 

Nesse sentido, as razões pelas quais a expansão dos Institutos Federais, 

segundo Lima e Silva (2011), está relacionada a escassez de professores no Brasil, 

em que Moura (2010) ressalta a carência de cerca de duzentos e trinta e cinco mil 

professores, especificamente das áreas das ciências da natureza e matemática. 

Não obstante, os cursos de licenciatura, segundo Lima (2014), constituem uma 

organização de ensino voltada para certas especificidades já instituídas pelos IF’s, 

fato decorrente de sua história na formação da educação profissional. m 

contrapartida, as licenciaturas podem ser um lócus diferenciado das outras IES. 

Nessa perspectiva, os IF’s apresentam não somente um lócus de formação 

de professores, representam uma expansão nessa formação, entretanto, existe 

uma discussão acerca da normatização dentro desse aspecto formativo. Portanto, 

a consolidação dessa instituição enquanto formadora de profissionais da educação 

necessita de discutir o perfil educativo e as relações existentes no contexto da 

realidade (Lima, 2014). 

 Dessa forma, é possível observar que os Institutos Federais possuem 

importância significativa na formação de professores para a educação básica, já 

que os cursos de licenciatura voltados para as áreas das ciências da natureza e 

matemática correspondem a 72% de todos os cursos ofertados. Entretanto, é 

importante ressaltar que o aumento da oferta de formação de profissionais da 

educação não garante o ingresso e tão pouco a permanência na profissão, para 

tanto, é necessário incentivo e qualidade nessa formação. 

 Nessa direção, consoante a Lima (2014), podemos anuir que a 

disponibilidade de oferta que os Institutos Federais representam na formação de 

professores é uma iniciativa em prol da educação pública, mas que ainda, necessita 

de uma análise dessa formação no contexto das políticas públicas. E ainda, os IF’s 
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CAPÍTULO 3: A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR: O DESAFIO DE 

FORMAR PROFESSORES APTOS A AVALIAR A APRENDIZAGEM DOS 

ESTUDANTES 

 

Neste capítulo serão apresentadas questões relativas a avaliação da 

aprendizagem, que perpassa um período histórico da avaliação e elementos 

necessários para a prática docente em avaliação da aprendizagem, bem como a 

avaliação nos cursos de licenciatura. 

 

3.1 Avaliação da aprendizagem: o desafio de formar professores 

 

Uma proposta avaliativa de cunho mais sistemático foi instaurada no governo 

militar durante os anos de 1964 a 1985, com o intuito de promover uma educação 

focada na eficiência e produtividade dos alunos, tendo talvez como comparação as 

empresas privadas (Zainko, 2008). Nesse sentido, a ênfase do contexto 

educacional é a formação para o mercado de trabalho, no entanto, os estudos da 

época segundo (Sousa e Alavarse, 2003), denunciam a incapacidade da educação 

de qualificar e preparar a sociedade para a demanda que o mercado exigia. 

Nesse interim, surge uma proposta de ensino voltado para a pedagogia 

tecnicista, orientada pelas conjecturas de que a racionalização do trabalho poderia 

ser almejada pela maior produtividade do sistema de ensino. No final da década de 

1960, a avaliação da aprendizagem tem uma visão privilegiada na produção teórica, 

tendo por referência a concepção de Ralph Tyler. (Sousa e Alavarse, 2003) 

 A concepção de Tyler se baseia na avaliação por objetivos, que permite 

constatar se os objetivos educacionais estão sendo alcançados pelo programa de 

ensino vigente. Não obstante, também pode prover informações acerca do 

desempenho dos estudantes, frente ao que se espera. Segundo Kliebard (2011, 

p.31), 

 

O processo de avaliação, segundo Tyler, é essencialmente o processo de 
determinar até onde os objetivos educacionais estão sendo realmente 
alcançados pelo programa de currículo e ensino. Em outras palavras, o 
enunciado dos objetivos não serve apenas para a seleção e organização 
das experiências de aprendizagem, mas como padrão segundo o qual o 
programa é avaliado. Para Tyler, portanto, a avaliação é um processo pelo 
qual o indivíduo compara as expectativas iniciais, sob forma de objetivos 
comportamentais, com os resultados. 
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 Nessa perspectiva emergem outros estudos na área da avaliação da 

aprendizagem no Brasil, sendo essa abordagem tecnicista predominante até 

meados da década de 1970. Apesar de uma mudança de abordagem de medida de 

habilidades para um retorno ao caráter dos procedimentos operacionais, não houve 

ruptura significativa, mas sim uma busca na eficiência do processo avaliativo (Sousa 

e Alavarse, 2003). 

 Durante a década de 1980, surgiu um movimento de valorização da escola, 

no que diz respeito ao funcionamento, mecanismos, princípios e práticas. Essa 

perspectiva subsidiou pesquisas sobre avaliação nas décadas de 1980 e 1990,  

oportunizando conhecimentos e compreensão acerca da prática da avaliação 

escolar, e, mais ainda, possibilitou desmascarar ideologias de classe presentes nos 

discursos, sugerindo uma avaliação comprometida com a democratização do 

ensino (Sousa e Alavarse, 2003). 

 As pesquisas da década de 80 e 90 colaboraram para transformações 

educacionais e sociais da avaliação do rendimento escolar, que antes era concebida 

com finalidade classificatória e excludente, com caráter de controle e adaptações 

das condutas dos estudantes, emergindo, então, a necessidade de construir um 

novo sentido para a avaliação, que configura como  um elemento importante para o 

diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem resultando em uma alternativa 

para a orientação da aprendizagem (Sousa e Alavarse, 2003). 

 No decorrer da história, pesquisas foram importantes para compreender as 

possibilidades da avaliação no âmbito escolar, revelando a qual natureza esse 

processo avaliativo diz respeito, bem como suas finalidades e objetivos. Para tanto, 

no que diz respeito às finalidades da avaliação da aprendizagem escolar, Luckesi 

(2011, p. 45) compreende que: 

 

A aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se articula 
com um projeto pedagógico e com seu consequente projeto de ensino. 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. 

  

 O processo avaliativo fornece subsídios a respeito da aprendizagem dos 

estudantes, tendo em vista promover um melhor resultado no que está em 

construção. Segundo Alvarez Méndez (2002), a avaliação deve ser entendida como 

atividade crítica, sendo por meio dela que adquirimos o conhecimento, além de que 
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o professor aprende para conhecer e melhorar sua prática docente e colaborar para 

a aprendizagem do aluno. 

  Nesse sentido, Alvarez Méndez (2002) ainda ressalta que é necessário 

aprender sobre e com a avaliação, já que ela atua a serviço do conhecimento e da 

aprendizagem. A avaliação ainda possibilita a transformação da atividade de 

conhecimento em ato de aprendizado no momento da correção. 

 Avaliar faz parte do cotidiano de nossas vidas e muitas vezes implica em 

comparar, constatar e até classificar. Para tanto, é mister pensar em como avaliar 

e sobre como projetar o que se quer avaliar.  Esse ato aparece em várias 

circunstâncias, quais sejam: contrastar quantidades e/ou qualidades; qualificar 

desempenhos; acompanhar metas; comparar situações, dentre outras (Demo, 

2004). 

 A avaliação deve conter como pressuposto uma visão dialética entre o 

processo em si e os objetivos que se pretende alcançar. Esses objetivos devem, 

por exemplo, analisar o efeito na sala de aula do par avaliação/objetivos de ensino, 

bem como na forma de avaliação/objetivos da escola, explanados no projeto político 

pedagógico, sendo que esses dois níveis de compreensão da avaliação devem 

interagir (Freitas, 1995). 

 Para Luckesi (2011), “aprender a avaliar” consiste em aprender a base 

teórica da avaliação, mas, conjuntamente a isso, aprender a prática da avaliação 

como ato cotidiano. O autor ainda esclarece que é fácil aprender os conceitos, 

porém, é complexo transitar da compreensão para a prática. 

  A nossa prática muitas vezes está voltada para um caráter examinativo e 

classificatório dos alunos, por sofrermos influência das pedagogias dos séculos XVI 

e XVII, quais sejam: pedagogia jesuítica e comeniana. Os exames, por serem 

classificatórios, têm por função sustentar a aprovação ou reprovação do educando, 

e também subsidiar um investimento significativo no sucesso da aprendizagem, 

própria da avaliação (LUCKESI, 2011). 

No entanto, Luckesi (2011, p. 29) nos alerta que  

 

[...] entre nós educadores, há necessidade de investir na “aprendizagem 
da avaliação”. Essa é uma habilidade que necessitamos adquirir. Temos a 
habilidade de examinar, que herdamos tanto do sistema de ensino 
estabelecido e praticado ao longo dos anos como da nossa prática pessoal 
como educando sucessivamente submetidos às práticas examinativas dos 
educadores que nos acompanharam em nossa trajetória de estudante. 
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 O autor ainda ressalta que o estudante não vai para a escola para passar por 

um processo seletivo, mas sim para aprender e, para tanto, carece de investimento 

da escola e dos professores. “Por si, não interessa ao sistema escolar que o 

educando seja reprovado, interessa que ele aprenda e, por ter aprendido, seja 

aprovado” (Luckesi, 2011, p. 29). 

Nesse sentido, vale ressaltar que segundo Villas Boas (2008) no ano de 

1956, no Congresso Estadual de Educação realizado em Ribeirão Preto (SP), foi 

apresentado um artigo intitulado por “Repetência ou promoção automática”, que 

relatava seis educadores, dentre eles o autor Almeida Júnior – que compuseram 

uma delegação na Conferência Regional sobre a Educação Gratuita e Obrigatória. 

Eles receberam um estudo sobre reprovações na América Latina, e como proposta, 

os autores citavam que na Grã-Bretanha não havia reprovações no curso primário, 

a partir disso, os delegados do Brasil, propuseram algumas recomendações, quais 

sejam:  

 

Procura-se resolver o grave problema da repetência, que constituiu 
importante prejuízo financeiro e subtrai oportunidades educativas a 
considerável contingente em idade escolar, mediante as seguintes 
medidas: 
a) revisão do sistema de promoções na escola primária, com o fim de torna-
lo menos seletivo; 
b) estudo, com a participação do pessoal docente primário, de um regime 
de promoções baseado na idade cronológica dos alunos e em outros 
aspectos de valor pedagógico, e aplicável, em caráter experimental, aos 
primeiros graus da escola. (Almeida Júnior, 1957, p.3 apud Villas Boas, 
2008, p.14). 

 

 Essa proposta foi considerada cautelosa, uma vez que era necessário 

preparar os professores e propor novas escolas com essa condição, e o plenário da 

Conferência aprovara a proposta no Brasil. De início, o então diretor de Ensino, 

Oscar Thompson, recomendou a promoção em massa. Em contrapartida, Almeida 

Júnior propôs o aumento da escolaridade primária, cumprimento efetivo da 

obrigatoriedade escolar, aperfeiçoamento dos professores, revisão dos programas 

e dos critérios de promoção (Villas Boas, 2008). 

 Villas Boas (2008) ainda relata que no ano de 1959 um artigo analisou o 

problema da repetência escolar e o sentido da reprovação na escola brasileira, o 

qual elucida algumas razões para tal falto: a escola se apresenta de forma seletiva; 

as classes devem ser homogêneas; o castigo e o prêmio são meios de provocar e 
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acelerar a aprendizagem. Há pelo menos meio século, a discussão da repetência 

que está instaurada no âmbito educacional não apenas continua, como aparenta se 

agravar (Villas Boas, 2008).  

Segundo Assis e Amaral (2013, p. 27), “a avaliação da educação no Brasil 

tornou-se uma política de Estado a partir das reformas políticas e ações implantadas 

desde os anos 1990”. E após esse período segundo os autores,  

 

[...] as discussões sobre os problemas na educação básica e na educação 
superior pautaram-se por informações dos processos avaliativos, com foco 
nos exames em larga escala, centralizados, que focam o rendimento dos 
estudantes, expressos por índices sob a forma de notas ou conceitos. 
(Assis e Amaral, 2013, p. 27) 

 

 Ainda sobre o foco da avaliação da aprendizagem, de acordo com Sousa 

(2003, p. 178),  

 

Se tradicionalmente o foco privilegiado era a avaliação da aprendizagem, 
hoje observamos propostas e práticas que, para além da avaliação do 
aluno, voltam-se para a avaliação do desempenho docente, avaliação de 
curso, avaliação institucional, avaliação do sistema educacional. Além da 
diversidade de focos para os quais a avaliação está direcionada, registra-
se, também, que tais propostas e práticas abrangem os diversos níveis de 
ensino – da educação básica ao ensino superior, com especificidades para 
a graduação e a pós-graduação. 

 

 Nesse sentido, ainda de acordo com Assis e Amaral (2013) o vínculo 

existente entre os resultados da avaliação em larga escala e as premiações as 

escolas ou docentes, pode colaborar para desviar processos avaliativos formativos, 

emancipatórios e democráticos. 

 Com a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a 

tentativa de minimizar a reprovação aumentou, já que o IDEB avalia o tempo que 

aluno usa para concluir cada serie e o seu rendimento na Prova Brasil, avaliação 

em larga escala desenvolvida nas escolas brasileiras. O artigo 3º do decreto n. 

6.094, de 24 de abril de 2007, define que 

 

(...) a qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base 
no Ideb, calculado e divulgado periodicamente pelo Inep, a partir dos dados 
sobre o rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, 
constantes do censo escolar e do Saeb (Sistema de Avaliação da 
Educação Básica) composto pela Aneb (Avaliação Nacional da Educação 
Básica) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil) 
(BRASIL, 2007). 
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 As diretrizes propostas pelo Decreto supracitado, dizem respeito ao processo 

avaliativo, porém, não trata da avaliação do trabalho pedagógico de toda a escola, 

por ela própria, considerando que o ato de avaliar é necessário para subsidiar o 

processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, Villas Boas (2008, p.19), explana 

que  

 

Avaliar é necessário. Ter indicadores de avaliação que apontem a situação 
de cada aluno, de cada escola e de cada município é fundamental. Mas o 
principal objetivo disso é ter como foco a aprendizagem não somente dos 
alunos, mas também dos professores. Por isso é questionável o fato de os 
primeiros resultados do IDEB terem produzido o ranqueamento das 
escolas elogiando as primeiras e desqualificando as últimas. Fico 
pensando: como se sentiram os professores e demais educadores das 
escolas de cada município apontadas como as de mais baixo rendimento? 
Isso lhes servirá para quê? Será que se quer transferir para as escolas e 
professores a avaliação punitiva e classificatória que sempre se fez com 
os alunos? Que fique bem claro, avaliar é necessário, mas com 
competência e ética. 

 

 Nessa perspectiva, quando a avaliação está no âmbito na educação superior, 

de acordo com Assis e Amaral (2013, p. 31), 

 

[...] o problema da avaliação institucional tem se relacionado à 
mercantilização do ensino, contribuindo para colocar a formação 
universitária como mais um produto à venda no quase mercado 
educacional, pouco contribuindo para a efetiva melhoria da qualidade. 

 

 Nesse sentido, a avaliação “deixa de ser um processo construído 

coletivamente para se tornar um instrumento de medida da eficiência das 

instituições no atendimento às demandas do mercado” (Assis e Amaral, 2013, p.30) 

 Nesse caminho, de acordo com Sousa (2003), as avaliações que o poder 

executivo federal adota possuem algumas características, quais sejam: as 

avaliações que enfatizam os resultados, a atribuição de méritos a instituições ou 

alunos, resultados classificatórios e utilização de dados quantitativos dessas 

avaliações. Ainda segundo a autora,  

 

A avaliação, pautada por tais características, tende a imprimir uma lógica 
e dinâmica organizacional nos sistemas de ensino, que se expressam no 
estímulo à competição entre as instituições educacionais e no interior 
delas, refletindo-se na forma de gestão e no currículo. Quanto ao currículo, 
destaca-se sua possível conformação aos testes de rendimento aplicados 
aos alunos, que tendem a ser vistos como os delimitadores do 
conhecimento que “tem valor”, entendido o conhecimento como o conjunto 
de informações a serem assimiladas pelos alunos e passíveis de testagem. 
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Quanto à gestão, a perspectiva é o fortalecimento dos mecanismos 
discriminatórios (Sousa, 2003, p. 187) 

 

A prática avaliativa não irá mudar em nossas escolas em decorrência de leis, 

resoluções, decretos ou regimentos escolares, mas a partir do compromisso dos 

educadores com a realidade social que enfrentamos. Questionar os procedimentos 

avaliativos seletivos e excludentes de nossas escolas é uma das etapas desse 

compromisso (Hoffmann, 1998, p.36). Nesse sentido,  

 

Cabe aplicar a noção de democracia à avaliação, respeitada sua 
característica também técnica e que supõe tirocínio profissional e 
reconhecimento normatizado do avaliador através dos processos oficiais 
de avaliação. Alguns pontos a serem considerados seriam: avaliar o 
avaliador, para evitar qualquer impunidade; o avaliado precisa entender 
como se dá o processo avaliativo, em particular critérios de avaliação; o  
avaliado deve ter o direito de recalcitrar, questionar, ainda que sempre com 
devidos argumentos; o avaliado deve poder refazer sempre o que fez de 
modo equivocado ou incompleto; o processo avaliativo deve ser 
pedagógico – destina-se a garantir o direito de aprender; avalia-se para 
promover; toda avaliação é questionável (DEMO, 2004, p. 120). 

 

O modelo de pedagogia instaurada no Brasil referente a avaliação da 

aprendizagem escolar, hoje, está a serviço da pedagogia dominante, a qual pode 

ser identificada como social liberal conservadora, que se instaurou em meados da 

Revolução Francesa. Para Luckesi (2011, p. 77), 

 

A burguesia fora revolucionária em sua fase constitutiva e de ascensão na 
medida em que se unira ás camadas populares na luta contra privilégios 
da nobreza e do clero feudal; porém, desde que se instalara vitoriosamente 
no poder, com o movimento de 1789, na França, tornara-se reacionária e 
conservadora, tendo em vista garantir e aprofundar os benefícios 
econômicos e sociais que havia adquirido. 

 

 Nesse sentido, os ideais da compreensão neoliberal que serviram de norte 

para a revolução se constituem até hoje e moldam a sociedade em que estamos 

inseridos. As pedagogias que buscavam a hegemonia que se definiram pós 

Revolução Francesa, ainda estão a serviço do mesmo modelo social anterior. Por 

conseguinte, a avaliação da aprendizagem está instrumentalizada dentro desse 

entendimento de sociedade. 

 Sucintamente, o modelo liberal conservador produziu três pedagogias, 

entretanto, todas com uma mesma finalidade: a de conservar a sociedade na sua 

configuração. Quais sejam: a pedagogia tradicional, a renovada ou escolanovista e 
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a tecnicista. A primeira centra-se no intelecto, na transmissão de conteúdo do 

professor; já a segunda, centra-se na espontaneidade da produção do 

conhecimento, nas diferenças individuais; a última, centrada no meio técnico de 

transmissão e apreensão dos conteúdos (Saviani, 1983 apud Luckesi, 2011). 

 A pratica da avaliação no contexto do modelo liberal conservador é 

caracterizada pelo autoritarismo, que exige controle e enquadramento dos 

estudantes nos parâmetros preestabelecidos de equilíbrio social. Já na prática da 

avaliação numa perspectiva de transformação, a avaliação se manifesta como 

mecanismo de diagnóstico, tendo em vista, o avanço e crescimento em detrimento 

da estagnação disciplinadora (Luckesi, 2011). 

Segundo Demo (2004), o professor necessita compreender se o estudante 

está aprendendo a argumentar, se é capaz de apresentar fundamentação para o 

que pretende dizer, se escuta o outro com atenção e responde com elegância e 

inteligência, se compreende a diferença entre autoridade do argumento e 

argumento de autoridade, se vai se tornando capaz de produzir texto próprio, se 

consegue ler o autor para se tornar autor, se consegue desconstruir autores, 

conceitos e teorias, para reconstruir com autonomia. 

Segundo Luckesi (2011), a prática da avaliação da aprendizagem pouco diz 

respeito a avaliação, que se constituiu em provas e exames, tendo por finalidade 

verificar o desempenho dos alunos em determinado conteúdo e basicamente 

classifica-los em aprovados ou reprovados. O autor ainda ressalta o processo de 

avaliação como um ato amoroso, que tem por consequência o acolhimento e não a 

característica de julgamento. Defendemos aqui então, essa avaliação por um 

caráter acolhedor, integrativo, inclusivo, diagnóstico e que objetiva a inclusão, e não 

a exclusão e seleção. 

Campos et al. (2013), afirma que, em se tratando de avaliação, faz-se 

necessário pensar em uma ação com a finalidade de acompanhar o dia-a-dia do 

processo de aprendizagem. A esse respeito, Hoffmann (2011) disserta que a 

avaliação mediadora é um processo que clama a interação, o diálogo, o espaço de 

encontro e de dissonância de ideais entre o educador e educando, na busca pela 

qualidade do conhecimento. A autora ainda ressalta que,  

 

Um processo avaliativo mediador, é por sua natureza, preventivo, no 
sentido de uma atenção constante às dificuldades apresentadas pelos 
alunos; é cumulativo e não somativo, no sentido que os dados qualitativos 
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se complementam, permitindo uma análise global o aprendizado do aluno 
(Hoffmann, 1998, p.37) 

 

Nessa perspectiva, a avaliação representa uma vertente muito importante 

para o direcionamento da pratica pedagógica, que transcende o ato de atribuir 

valores, como assinala Luckesi (1995), que ressalta que esse sistema avaliativo 

centrado nos valores/notas faz com que os alunos procurem saber apenas como as 

notas serão distribuídas. A partir daí a nota se torna o foco, não importando como e 

por quais caminhos ela foi obtida. O autor ainda corrobora que a prática de avaliação 

escolar contemporânea não deve se mostrar excessivamente autoritária, pois esse 

tipo de ação avaliadora apresenta-se demasiadamente seletiva, tornando-se 

desnecessária no processo educacional.  

De acordo com Hoffmann (1998), o aspecto qualitativo da avaliação não se 

refere a afetividade ou ao campo atitudinal, ou seja, analisar os aspectos qualitativos 

não significa analisar suas atitudes ou comportamento na escola. Em contrapartida, 

é essencial entender o qualitativo como descritivo, para além do aspecto 

classificatório, numérico ou comparativo. Para a autora,  

 

Fazer uma análise qualitativa de uma tarefa de aprendizagem 
compreende, assim, descrever o nível de compreensão do aluno em 
relação a uma determinada área de conhecimento. Dificilmente essa 
descrição poderá ser expressa por sinais de certo/errado, notas ou 
conceitos, porque esses são genéricos, no sentido de não especificar a 
natureza das respostas dos alunos. Daí a importância da prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos (Hoffmann, 1998, p.40). 

 

Uma análise qualitativa desdobra à análise das possibilidades cognitivas dos 

educandos em relação a determinadas noções ou conteúdo, de forma que o erro, 

por exemplo, não deve ser considerado erro, mas sim uma construção para a 

aprendizagem. Dessa forma, é mister compreender o processo avaliativo como uma 

trajetória individual de cada estudante, continuo e descritivo (Hoffmann, 1998). 

Segundo Luckesi (2011), a ideia do erro no processo avaliativo emerge a 

partir da existência de um padrão que é dito como certo, e o que é considerado 

insatisfatório de um problema só é considerado errado quando se tem uma maneira 

correta de resolver tal problema.  

Dessa maneira, devemos pensar em uma ação mediadora por parte do 

professor, e que sua intervenção pedagógica proporcionada pelo erro não seja 

interpretada da mesma forma, sendo que os erros dos estudantes podem ser de 



47 
 

natureza diversa e, mais ainda, realizar uma reflexão teórica sobre cada resposta 

específica dos alunos. Segundo Hoffmann (2003) nenhum extremo é válido, qual 

seja: o de dizer a resposta certa ao aluno, ou considerar que os erros cometidos por 

eles tenham um caráter construtivo e que ele sozinho terá condições de descobrir 

as respostas. 

Nesse ínterim, a questão do erro e do castigo no âmbito escolar está 

totalmente articulada com a questão da avaliação da aprendizagem, e ao longo do 

tempo esse instrumento avaliativo se desvinculou do processo de ensino-

aprendizagem para se tornar um instrumento de ameaça e disciplinamento dos 

estudantes. Sendo assim, “a avaliação não deveria ser fonte de decisão sobre o 

castigo, mas de decisão sobre os caminhos do crescimento sadio e feliz” (Luckesi, 

2011, p. 199). 

 Hoffmann (2011) ainda reitera que esse pensamento é na tentativa de romper 

a hierarquia tradicional, em que o acerto é valorizado na escola e, na contramão, o 

erro é tido como punição e, consoante a isso, ultrapassar o sentido da correção para 

a interpretação dos alunos. Dessa forma, essa ultrapassagem pode ser considerada 

um ponto de partida para uma avaliação mediadora. 

Dependendo de como é obtida, a nota decorrente do processo avaliativo é 

propícia a humilhar, excluir ou estigmatizar os estudantes, sendo que esta deve ser 

bem fundamentada quando a razão é apenas cuidar da aprendizagem do aluno. 

Sendo assim,  

 

O aluno precisa saber que não está aprendendo bem, para daí retirar a 
lição de como aprender melhor. Jogar na cara do aluno que é “burro” é 
crítica negativa sem tino pedagógico. O bom professor consegue 
conversar com o aluno de tal sorte a lhe mostrar que seu desempenho não 
é satisfatório, procura entender as razões do mau desempeno, e, 
sobretudo, apresenta-se como apoio para resgatar as oportunidades” 
(Demo, 2004, p. 117). 

 

Nessa perspectiva, é importante pensar em um processo avaliativo que conte 

com a participação ativa dos alunos nesse movimento de pensar o erro na 

avaliação. Gérard Scallom (1998) apud Hadji (2001), explana que  

 

é muito feliz a ideia de propor exercícios destinados a permitir aos 
professores que aprendam a reconhecer erros sistemáticos. Uma série de 
respostas errôneas é apresentada. Deve-se interpretar essas respostas 
para deduzir sua lógica ou procedimento seguidos pelo aluno, ou a regra 
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que ele criou. Certamente é muito útil abrir os olhos dos professores. Não 
seria útil ainda abrir os olhos dos próprios alunos? (Hadji, 2001, p. 101) 

 

Nessa perspectiva emerge a importância do processo de auto avaliação, que, 

segundo Hadji (2001), é uma expressão de dupla vontade, quais sejam: a de 

privilegiar a regulação da ação de aprendizagem em relação à constatação dos 

efeitos produzidos por essa ação (perspectivas dinâmica e pedagógica); a de 

observar que o primado concedido pelo auto avaliação exprime a vontade de 

desenvolver a metacognição. 

Para Hoffmann (1998) a auto avaliação não pode ser confundida com auto 

atribuição de conceitos, onde o primeiro se refere à tomada de consciência da sua 

dificuldade, assumindo um padrão reflexivo e traçando metas para alcançar 

determinados objetivos. Assim, o professor deve contribuir para todo esse processo 

de conscientização do aluno por meio do seu papel. 

O entendimento do processo avaliativo exige que se busque novos olhares, 

para além do imediatismo de como a avaliação se apresenta no âmbito escolar e 

também, a compreensão de suas relações com a sociedade e organização escolar, 

descobrindo os limites da prática avaliativa e possibilidades que possam emergir 

como mecanismo de transformação de uma dada realidade (Freitas, 2002). 

Nesse sentido Hoffmann (1998) defende uma prática de avaliação mediadora 

que se contrapõe ao modelo classificatório de “transmitir/verificar”, e que transcenda 

no eixo de uma ação que tente favorecer o diálogo entre professor e estudante. 

Hoffmann ainda ressalta que, 

 

A ideia é bastante simples: a aprendizagem nunca é linear, procede por 
ensaios, por tentativas e erros, hipóteses, recuos e avanços; um indivíduo 
aprenderá melhor se o meio envolvente for capaz de lhe dar respostas e 
regulações sob diversas formas: identificação dos erros, sugestões e 
contra sugestões, explicações complementares, revisão das noções de 
base, trabalho sobre o sentido da tarefa ou a autoconfiança. (Hoffmann, 
1998, p. 109) 

 
 Sendo assim, a avaliação tenta trazer elementos imbricados no processo 

avaliativo que busquem maior interação entre aqueles que estão envolvidos, e mais 

ainda, ela resgata seu papel educativo quando concebida como problematização, 

questionamento e reflexão sobre a ação. Nessa perspectiva, Hoffmann (2005) 

enfatiza o papel da tomada de consciência dos alunos sobre a aprendizagem pela 
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ampla oportunidade de expressão do pensamento relativo a si mesmo e mais ainda 

sobre o ambiente escolar. 

Diante do exposto, pode-se constatar que a avaliação da aprendizagem 

escolar se coloca como elemento fundamental no processo de ensino 

aprendizagem, não somente para subsidiar as ações do professor, mas 

principalmente para contribuir de forma significativa com o processo de apreensão 

e construção de conhecimentos por parte dos alunos. 

 

3.2 Avaliação da aprendizagem nos cursos de licenciaturas 

Inserir o tema da avaliação da aprendizagem de forma efetiva nos cursos de 

formação de professores pode fornecer elementos para a compreensão da prática 

pedagógica. Por isso mesmo, se faz mister entender que a avaliação é um elemento 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem, visto que o processo de avaliar 

é uma atividade inerente ao trabalho pedagógico. 

 O debate acerca da temática da avaliação na atmosfera da formação de 

professores é importante na tentativa de promover transformações no âmbito 

escolar, sobretudo ao que a avaliação representa. Nesse sentido, Sordi e Ludke 

(2009, p. 15) ressaltam que, 

 

[...] esta aprendizagem de viver, colaborativamente, um projeto que implica 
entender e usar a avaliação como uma estratégia organizadora dos 
múltiplos olhares e ações sobre a realidade, na perspectiva de produzir 
melhorias. Mostra-se indispensável para o monitoramento dos avanços do 
projeto pedagógico e, por conseguinte, é fenômeno do qual não se pode 
afastar, se quisermos falar, com propriedade, de uma escola 
comprometida com a aprendizagem das crianças.  

 

 É nessa perspectiva que Chaves (2014) destaca que compreender as 

concepções acerca da avaliação da aprendizagem contribui para identificar a 

própria visão do processo de ensino-aprendizagem e, mais ainda, propor um 

momento reflexivo em torno da prática pedagógica. E ainda, estabelecer uma 

relação tendo por intermédio a avaliação pode ser um meio de aperfeiçoar essa 

prática. 

 Nesse interim é que se faz urgente fomentar a mudança, em que se parece 

necessário promover metodologias criativas que estimulem comunidades de 

aprendizagem e que, de fato, possam auxiliar na mesma. E assim, a renovação do 
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trabalho pedagógico carece de decisões por parte de professores e formuladas 

pelos mesmos, para que a sua autonomia seja assegurada (Canário, 2008). 

 Para Barbosa (2011), o exemplo do professor enquanto formador se torna 

eixo primordial da formação docente, entretanto, os estudantes não aprendem 

práticas diferenciadas ou discursos inovadores embasados na avaliação tradicional 

ao qual são submetidos e, mais ainda, com a falta da discussão sobre os critérios e 

metodologias que são utilizadas. 

 Ainda que os docentes possuam um discurso construído em uma base 

teórico-crítico em avaliação, se faz imperativo sensibilizar acerca dos limites e 

possibilidades na tentativa de uma reestruturação mais significativa. Compreender 

o processo avaliativo como um dos elementos do fazer docente é um marco decisivo 

para concretizar um novo paradigma para formação. Por outro lado, aprimorar os 

processos avaliativos é um fator relevante, porém, não satisfatório para abarcar o 

processo de ensinar e aprender (Barbosa, 2011). 

 Nesse sentido, há uma urgente importância de se debater novas formas de 

avaliação com os professores, à medida em que se insere como um elemento do 

trabalho pedagógico e, de acordo com Sordi e Ludke (2009, pg. 17),  

 

[...] há que se desenvolver os futuros professores para que possa se 
interessar por aquilo que acontece para além da sala de aula e subsidiá-
los para outros níveis de análise do fenômeno educativo a fim de que 
consigam captar a qualidade de uma instituição de ensino. Em suma, é 
preciso rever como se ensina avaliação para que possam estabelecer 
relações mais fecundas com esta atividade de singular importância na vida 
das escolas/pessoas. 

 

 O ensino da avaliação ou do processo avaliativo a professores em formação 

não deve se limitar apenas a descrição teórica, mas, para além disso, poderia 

fornecer elementos para desenvolver propostas diferenciadas. Sendo que cuidados 

pedagógicos na forma de ensinar a planejar e desenvolver a organização do 

trabalho pedagógico são aspectos relevantes para subsidiar a discussão acerca da 

avaliação. (Sordi e Ludke, 2009). 

Destarte, por considerarmos relevantes os fatos anteriormente expostos, 

realizamos uma análise da matriz curricular dos cursos em questão, em busca de 

nuances didático-pedagógicas que possam remeter, também, aos preceitos da 

avaliação, objetivo central desse estudo.  
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Para Villas Boas e Soares (2016), os saberes acerca do processo avaliativo 

não possuem lócus definido no currículo dos cursos de licenciatura; eles estão 

diluídos nas disciplinas didático pedagógicas e, dessa maneira, não são tratadas de 

forma mais sistemática.  

Realizamos uma análise nos planos de cursos, da licenciatura em Ciências 

Biológicas (LCB) e licenciatura em Química (LQ) de um Instituto Federal. Nesse 

sentido, selecionamos eixos norteadores das Matrizes Curriculares dos referidos 

cursos, quais sejam: disciplinas específicas, didático-pedagógicas e relativas a 

avaliação da aprendizagem.  

As disciplinas específicas se referem a área de cada curso, bem como 

aquelas de conhecimento geral para qualquer licenciatura, por exemplo, 

metodologia de pesquisa e libras; as didático-pedagógicas dizem respeito àquelas 

que visam a formação pedagógica; e avaliação da aprendizagem àquelas do campo 

da educação voltadas para a avaliação. 

 A partir da análise dos PPC’s não foi encontrado nenhuma disciplina 

específica voltada para a avaliação da aprendizagem. Verificamos os conteúdos de 

todos os eixos, e separamos as disciplinas didático-pedagógicas daquelas que 

apresentavam em sua ementa tópicos relativos à avaliação da aprendizagem, com 

o intento de evidenciar a temática deste trabalho, como pode ser observado nos 

gráficos abaixo. 

No curso de Ciências Biológicas a matriz referente ao conteúdo específico 

da área se destaca, e constitui a proporção de 62%; a de conteúdo didático-

pedagógico 32%, e relativos a temática da avaliação da aprendizagem 6%. As 

disciplinas referentes a esse curso que possuem na ementa a temática da avaliação 

da aprendizagem e o período em que é ofertada são, respectivamente: didática, 6º 

período; metodologia do ensino de biologia, 7º período; currículo, cultura e 

avaliação, 8º período. 

No curso de Química a matriz referente ao conteúdo específico da área se 

destaca, constituindo a proporção de 63,41%; a de conteúdo didático-pedagógico 

31,71% e, relativos à avaliação da aprendizagem, 4,88%. As disciplinas referentes 

a esse curso que possuem na ementa a temática da avaliação da aprendizagem e 

o período em que é ofertada são, respectivamente: didática, 3º período; psicologia 

da aprendizagem, 5º período. 
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Nesse sentido, é necessário pensar que para a formação de qualidade de 

professores, o campo pedagógico compreende um elemento essencial, visto que 

tais conteúdos é que dão sustentação a uma prática docente que, para além do 

conteúdo próprio da área de conhecimento, forneça elementos para o futuro 

professor lidar com as demandas inerentes a sua profissão, lançando mão de tais 

saberes aliados ao conhecimento científico no processo formativo. 
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CAPÍTULO 4: O PROPOSTO E O DISCURSO DA AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Para realizar uma análise que propicie a compreensão da realidade 

investigada, optamos pelo uso da triangulação dos dados, relacionando as 

entrevistas, o grupo focal e questionários dos professores e informações obtidas 

pela observação direta do campus de pesquisa. Nesse sentido permeamos, 

também, o corpo de análise, com referências teóricas que abrangem o campo do 

ensino, aprendizagem e avaliação, procurando dessa forma trazer bases sólidas 

para nossas discussões, constituindo o corpus da nossa pesquisa. 

Durante a transcrição das entrevistas e questionários identificamos alguns 

padrões nos discursos dos participantes, padrões que logo seriam sistematizados 

e se tornariam nossas categorias de análise. Na busca pelo anonimato e ao mesmo 

tempo pela individualidade de cada sujeito, os trechos das falas dos estudantes se 

apresentam codificados em: aluno do curso de ciências biológicas em AB1, AB2 ..., 

aluno do curso de química em AQ1, AQ2 ..., e os professores formadores em PF1, 

PF2, etc. 

 

4.1 Finalidades da Avaliação 

 No que diz respeito a essa categoria de análise, buscamos identificar ao 

questionar quais as finalidades da avaliação eram mais percebidas durante suas 

aulas na graduação, tendo como referência a prática avaliativa dos professores 

(apêndice 1, questão 1). Para tanto, foram listadas algumas dessas finalidades no 

corpo da questão, dentre as quais os alunos citavam livremente, quais eram mais 

utilizadas em seus respectivos cursos de licenciatura. 

 Para os alunos do curso de Ciências Biológicas, 8 (oito) alunos responderam 

que frequentemente a finalidade mais reconhecida é a de examinar os alunos, 

conforme a Figura 1 abaixo. Nesse sentido eles também concluem que, às vezes, 

os professores utilizam os métodos avaliativos para classificar. 
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Figura 1 – Questionário: finalidades da avaliação para os alunos de ciências 

biológicas. 

  

Fonte: elaborado pelo autor 

  

 Nessa perspectiva, podemos observar alguns trechos das falas dos sujeitos 

do grupo focal e questionários, que evidenciam o uso frequente de algumas 

finalidades da avaliação, quais sejam:  

 

AB1 - Acho que a maioria esmagadora apenas para atribuir nota, apenas 
para classificar. No caso, um dos métodos mais utilizados na nossa 
faculdade é esse e também um seminário de vez em quando. 
 
AB2 - O foco é a valorização da aprendizagem, saber o quanto eles estão 
avançando. Mas acredito eu que, pelo sistema público sempre precise no 
final ter algo para ter uma nota e classificar eles em aprovado ou 
reprovado. 
 
AB3 - ... como as meninas falaram sempre é essa a questão de nota, de 
quem ou não passar, e de quem é, e quem não é o melhor pelo sistema, 
sempre vai permanecer infelizmente. 
 
PF3 - Processo pelo qual analiso e verifico o aprendizado dos alunos. 
 
PF5 – Um processo de se medir o aprendizado dos alunos durante 
determinada disciplina. 
 
PF 7 – Avaliação – verificação do aprendizado. 

 
 Acreditamos que os sujeitos constroem uma concepção de avaliação 

classificatória associada à avaliação escrita. Em contrapartida, outra forma de 

avaliar, como o seminário, seria um instrumento de avaliação que não visa a 

classificação, então, a construção dessa concepção se baseia nos instrumentos 
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avaliativos, tida como exames, e não na avaliação enquanto processo. Para 

Perrenoud (1999, p. 11),  

 

A avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à criação de 
hierarquias de excelência. Os alunos são comparados e depois 
classificados em virtude de uma norma de excelência, definida em absoluto 
ou encarnada pelo professor e pelos melhores alunos. 

 

Foi possível observar ainda que, para os alunos, existe uma culpabilidade 

maior do sistema educacional que induz os professores a classificar os alunos, o 

que mostra que os estudantes atribuem maior responsabilidade ao sistema e não 

ao professor. 

 Nesse sentido, ao tentar transitar nos hábitos relativos aos exames para 

hábitos relativos a avaliação, Luckesi (2011) ressalta que existem razões para tal 

fato, quais sejam: contribuições da  história da educação; o modelo de sociedade 

ao qual vivemos e a repetição inconscientes do que nos ocorreu na vida escolar.  

 Dessa maneira, seria importante buscar um modelo de educação que não 

vise a aplicação de exames para apenas categorizar os alunos em aptos e não 

aptos a serem aprovados nas disciplinas. Para tanto, Luckesi (2003, p. 11) afirma 

que, “passamos a denominar a prática de acompanhamento da avaliação da 

aprendizagem do educando em avaliação da aprendizagem escolar, mas, na 

verdade, continuamos a praticar exames”. Sendo que, ao  avaliar, é importante a 

tentativa de diagnosticar, de acompanhar e (re)orientar a aprendizagem, em 

detrimento de recursos classificatórios.  

 Ao fazer o mesmo questionamento no curso de Química, 4 (quatro) 

estudantes também acreditam que são avaliados com o intuito de examinar, mas 

também elencam a importante finalidade de propor a reflexão acerca do conteúdo 

e dos métodos utilizados pelo professor, conforme a figura 2. 
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Figura 2 – Questionário: finalidades da avaliação para os alunos de química. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Como pode ser observado no gráfico anterior, os estudantes de química 

abordaram uma outra vertente da avaliação, sob a qual mantém sua função principal 

de avaliar, mas o foco está relacionado ao destino do resultado dessa avaliação, 

trazendo nesse instante uma reflexão acerca de todo o processo avaliativo. Como 

pode ser observado no grupo focal e questionários:  

 

AQ1: Avaliar ...avaliar. No meu pensar, ver se a gente aprendeu o 
conteúdo que tinha sido ministrado e um forma também dele dar nota para 
a gente. A universidade exige isso ainda né. 
 
AQ2: Basicamente seria um meio de verificar o quanto você aprendeu, se 
aprendeu ou não aprendeu, de acordo com o que ele acha que deveria ser 
o conteúdo que ele abordou. 
 
AQ3: A prova seria basicamente para saber se eu como professor 
consegui passar aquele conteúdo bem, se eles aprenderam da forma que 
eu abordei. A metodologia que eu usei, se dá certo ou se não dá certo. No 
caso de modo geral, a turma fosse digamos ruim, notas baixas, aí o 
problema seria deles ou meu? Ai buscar outro método. 
 
AQ4: Funcionaria bem como um auto avaliação, mas acho que o ponto 
maior, principalmente como futuros professores, analisando no geral que 
a gente vê, seria mais para constatar o que foi transmitido. Enquanto 
futuros professores, precisamos lutar para mudar essa realidade, para 
avaliar realmente não só o aluno, mas avaliar a nossa pratica docente 
também. 

 
PF9 - Avaliação é um ato continuo no qual o docente recebe o feedback 
por parte dos alunos do processo de ensino. É o momento no qual avalia 
a efetividade do que ensinou. 
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PF12 – Avaliação é um processo de identificação da situação real do 
indivíduo, seja em âmbito educacional ou não, de forma a oferecer 
subsídios para quem esteja avaliando possa realizar intervenções na 
situação analisada. Como ressalta Luckesi, a avaliação deve funcionar 
como um ponto de partida que possibilite a melhoria da qualidade do 
ensino. 

 

 Nessa perspectiva, os alunos de química e professores colocam a avaliação 

em um outro patamar, aquele voltado para a prática docente, que além de 

possibilitar a compreensão do processo de ensino e aprendizagem, permite uma 

(re)construção da sua própria prática, e que nem sempre a dificuldade de 

aprendizagem está voltada somente para o aluno, mas que exista a participação do 

professor. 

Diante das falas do grupo focal foi possível notar a tentativa dos estudantes 

de elucidar concepções de avaliação em uma abordagem mais qualitativa. 

Entretanto, eles ainda colocam o professor como centro do processo e não o aluno, 

quando se caracteriza mais importante se o aluno aprendeu o que o professor 

passou, a aplicar nota e a metodologia utilizada, por exemplo.  

Para tanto, uma avaliação qualitativa, segundo Esteban (2004), se configura 

dentro de uma perspectiva de transição em ter como centralidade a compreensão 

dos processos do sujeito e da aprendizagem, do que determinar uma quebra das 

caraterísticas do processo quantitativo.  

 Ainda sobre esse eixo, os professores relataram que a avaliação é um 

processo de grande dificuldade, em que os professores podem se perder no meio 

do caminho, procurando meios de avaliar, ou até fazer a avaliação como fim e não 

como processo. Sobre essa discussão, eles disseram: 

 

PF 1 - Então, a avaliação é uma grande dificuldade da maioria dos 
professores, sempre que vamos conversar com algum colega professor, 
eles sempre relatam a dificuldade em avaliar. Para mim também é um 
momento de muita ansiedade, muito desconforto, porque quando a gente 
trabalha determinado assunto em sala de aula a gente tem a convicção de 
que o aluno aprendeu e na maioria das vezes porque ele fica calado, e 
quando a gente pergunta se tem dúvidas eles não falam nada.  
 
PF 2 - Eu costumo dizer o seguinte, a grande maioria dos professores tem 
dificuldade nessa classificação, eu não sei se, as vezes eu acredito que 
até por desconhecimento na própria formação enquanto docente. Que 
existe essa classificação da avaliação: avaliação tradicional, formativa, que 
acaba caindo nesse contexto da classificatória ou da processual. 
 
PF1 - ...até eu perceber isso, foi um processo muito difícil, muito doloroso, 
pois diversas vezes ao longo das aulas eu deixava para pensar em 
avaliação mais lá no final do processo. Todas as vezes que isso acontecia 
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eu me sentia insegura, porque toda vez que chegava a hora da prova, da 
avaliação formal escrita, eu percebia que minhas expectativas não 
correspondia a realidade que o aluno realmente sabia.  
 
PF2 - ...porque a questão não é se atribui a prova, o instrumento prova, 
como um instrumento de avaliação tradicional, e na verdade não é esse o 
enfoque. O enfoque é que nós temos vários instrumentos de avaliação, 
porém, a forma com que eles são utilizados no contexto do processo de 
ensino e aprendizagem é que caracterizam eles serem classificatórios. 
Então assim, infelizmente pelo que nós temos trabalhados nessas 
disciplinas é feita essa análise, o que mais permanece é avaliação 
classificatória, ou seja, as vezes o professor pode trabalhar em uma 
abordagem cognitivista de problematização das aulas, mas quando chega 
na avaliação, ele quer medir o conhecimento do aluno, porque tem 
atribuição da nota. Aí há essa confusão, esse conflito dentro do processo, 
porque eu faço uma avaliação totalmente com característica classificatória 
e não formativa, que deveria ser a avaliação durante o processo de ensino 
e aprendizagem. 

 

 As falas dos professores acima relatam a dificuldade que eles encontram na 

hora de avaliar, o desconforto no processo da avaliação. E ainda, a dificuldade de 

trabalhar as finalidades da avaliação, uma vez que eles confundem as abordagens 

metodológicas das aulas com a avaliação, o que dificulta a formação dos alunos em 

relação às diferentes concepções de avaliação. 

 Há um desafio muito grande entre a prática dos professores formadores e o 

próprio discurso deles, constatando uma dificuldade entre a teoria e prática. Nesse 

sentido, sobre a formação docente Hoffmann (1998, p. 65) afirma que: 

 

O desafio é justamente redimensionar essa formação, ultrapassando a 
análise história e a acrítica ao processo classificatório – importante em 
termos de compreensão da realidade -, e aprofundando estudos sobre 
concepções teóricas e metodológicas de uma avaliação continua e 
qualitativa, em cursos de formação de professores, sem censura de discutir 
a complexa realidade educacional de nossas escolas. 

 

Dessa maneira é possível depreender que a dificuldade em definir as 

finalidades da avaliação depende de alguns elementos, quais sejam: compreender 

o conceito de avaliação e método avaliativo; que um instrumento avaliativo está 

necessariamente ligado a avaliação tradicional; que a dificuldade de avaliar está 

diretamente ligada a formação em que foram submetidos os professores e alunos, 

e mesmo aqueles que compreendem a importância da avaliação sabem que avaliar 

é um processo complexo. 
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4.2 Visão sobre avaliação 

 Nesta categoria foi questionado, no processo de formação dos estudantes, 

como eles entendem a avaliação (apêndice1, questão 2). No curso de Química, 3 

(três) alunos acreditam que a avaliação tem função de comprovação necessário no 

cenário educacional, conforme a figura 3. 

 

Figura 3 – Questionário: visão da avaliação para os alunos de química. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Sendo assim, os estudantes ainda relatam por meio do grupo focal que no 

processo pelo qual eles foram submetidos, o papel da avaliação se restringe a 

comprovação. Dessa maneira, eles compreendem que a avaliação tem os seguintes 

aspectos:  

 

AQ2: Quantificação de saberes, o quanto ele sabe. 
 
AQ5: Se está fazendo a coisa certa; se o que está fazendo está sendo 
absorvido, está tendo algum resultado; se foi absorvido realmente da forma 
que deveria ser ne, ou se não houve aí uma transposição errada as vezes 
de conceitos. A química mesmo é formada de muitos conceitos e 
linguagem própria, para saber se não foi tão simplório, de modo que o 
conhecimento cientifico não foi alcançado. 
 
AQ3: A avaliação no final ela deve gerar em nós a certeza de que 
aprendemos o conteúdo. 

 

 Desse modo acreditamos que a visão de avaliação remonta aos primórdios 

que circundam o processo de ensino e aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, eles 
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têm um pensamento da avaliação enquanto processo quantificador de saber, em 

que se ela não garantir o aprendizado do aluno, o problema pode ser a avaliação. 

No grupo focal, quando questionado se a avaliação é tida como meio ou fim no 

processo, eles afirmaram que:  

 

AQ3: Ela acaba se formando como um fim. 
 
AQ1: Mas o certo deveria ser o processo. 

 
 Rosales (1992) considera que a avaliação é composta por duas funções, 

quais sejam: a de informação e valoração, que constitui aspectos diferentes, mas 

que estão relacionadas a tomada de decisões. Nesse sentido, podemos comparar 

que na visão de avaliação deles, ela se constitui como finalidade de examinar e ao 

mesmo tempo em que ela serve como comprovação necessária para identificar se 

houve ou não aprendizado. 

 A concepção de valorização está associada ao juízo de valor, e 

consideramos que a assertiva de comprovação necessária de conteúdo se torna um 

juízo de valor, quando consiste na procura de informações de forma clara, para 

então ser tomada alguma decisão sobre o que deve ser feito com essas 

informações. Nesse sentido, Sordi (2001) afirma: 

 

Uma avaliação espelha um juízo de valor, uma dada concepção de mundo 
e de educação, e por isso vem impregnada de um olhar absolutamente 
intencional que revela quem é o educador quando interpreta os eventos da 
cena pedagógica. (p. 173) 

 
 Hadji (2001) diz que o “juízo de valor é algo implícito ao qual se revelou 

apenas por meios de seus efeitos”, então a instrumentalização da avaliação por 

meio de juízo de valor se torna algo difícil de considerar e até de “julgar”, já que não 

foi possível realizar a análise de tomada de decisão. 

 Por conseguinte, no processo de ensino a avaliação ainda é vista como um 

fim para quantificar aprendizado, como explana a PF2: 

 
PF2: Então, até pela experiência nessas duas disciplinas, até que nós não 
entramos nesse contexto da avaliação, e dos vários contextos que eles 
podem ser utilizados, ela tem essa questão de que a classificação ela 
apenas serve pra quantificar, então assim, o quanto você aprendeu 
daquela disciplina, e ai ela entra nesse sentido de classificação, ou 
utilizando a avaliação nesse sentido da ameaça, se você não se dedicar, 
não tiver disciplina na sala, cuidado com a prova né. 

 



61 
 

Nessa perspectiva, infere-se que apesar da professora lecionar duas 

disciplinas que tenham o conteúdo de avaliação da aprendizagem, os estudantes 

ainda não tiveram uma discussão acerca do contexto em que a avaliação pode ser 

depreendida.  A PF 2 ainda ressalta que o que eles conseguem abstrair sobre a 

avaliação enquanto proposta curricular e prática de seus professores, pode trazer 

uma perspectiva deturpada da avaliação. 

 

PF2 - ...ele começa a ver que realmente tudo que a gente vem trabalhando, 
tudo que passaram desde a formação deles acadêmica até o que os 
professores aplicam, traz um contexto totalmente errôneo da avaliação, 
mas assim, o que a gente vê é que o enfoque maior é da tradicional. 

 

 Nesse sentido, se faz mister compreender que é no curso de formação inicial 

que os estudantes devem romper com os mitos e paradigmas do processo 

avaliativo, além da ideia de avaliação e testes com alto grau de exigência 

relacionado a competência e/ou incompetência de aprovar ou não os alunos. Para 

tanto, Hoffmann (1996) ressalta que: 

 

Essa distorção do sentido de avaliação, que é um dos mitos existentes no 
ensino superior, se reflete de forma significativa nas escolas. Se os 
estudantes dos cursos de licenciatura não tiverem a oportunidade de 
refletir sobre os pressupostos teóricos que embasam tais procedimentos, 
não desenvolverão uma consciência crítica para entender o que lhes 
acontece enquanto alunos e contribuir para reverter esse quadro na 
universidade e, posteriormente, nas escolas. (p.66) 

 
 Conforme a figura 4, quando realizado o mesmo questionamento acerca da 

compreensão da avaliação no processo de ensino (apêndice 1, questão 2), no curso 

de Ciências Biológicas 12 (doze) estudantes acreditam que no processo ao qual 

foram submetidos, a avaliação não apresentava um teor de ameaça e punição. 
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Figura 4 – Questionário: visão da avaliação para os alunos de ciências biológicas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entretanto, quando feito o mesmo questionamento no grupo focal, os 

estudantes fizeram uma observação que de a avaliação as vezes poderia ser 

utilizada como ameaça, quando: 

 

AB1: Em alguns momentos, a gente vai estar muito estressado e vai usar 
como critério de punição, é certeza que se alguns de nós formos para a 
sala de aula, vamos fazer isso, porque a gente vê professor nossos 
fazendo isso, viu a vida inteira. Não prestou atenção nesse conteúdo, o 
que você não prestou atenção eu vou usar na prova, em algum momento 
a gente vai usar. 

 

 Os alunos do referido curso colocam a avaliação sempre dependendo do 

contexto em que a mesma seja aplicada, do contexto do aluno e não abordando 

muito a dimensão teórica da avaliação ou do processo avaliativo. 

 

AB5: Mas também eu acho que vai depender do tipo de avaliação né, que 
aqui todo mundo está falando da prova, da prova escrita. Então, claro que 
como tudo que eu acho, em relação a avaliação, em relação ao futuro, vai 
caber em relação ao contexto de como que vai estar, de como é a turma, 
de como é a escola, como que eu estarei até lá, porque a nossa cabeça 
aqui é uma, e quando a gente chegar lá, é outra completamente diferente. 

 

 Concordamos que a realidade da escola, dos alunos, do contexto, do 

conteúdo e até do professor pode interferir no processo de avaliação, entretanto, 

faz-se necessário ressaltar que, segundo Hoffmann (2005), a avaliação no aspecto 

formativo/mediador se envolve com o acompanhar da aprendizagem dos 
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estudantes e que não se restringe ao uso apenas de instrumentos formais e, ainda, 

a ação mediadora só ocorre no momento em que o professor está atento à 

“evolução” do estudante, analisando todo seu aspecto social.  

 Defendemos e concordamos que o papel do professor, de acordo Fernández 

(2001) apud Hoffmann (2005, p. 35) é,  

 

[...] para além de ensinar, é a de abrir espaços para aprender, onde se 
deem, simultaneamente, a construção do conhecimento e a construção de 
si mesmo, como sujeito criativo e pensante. 

  

 Um fato importante que pode ser observado, seria o que a PF 1 ressaltou: 

 

PF 1 - O aluno sempre tem a noção de controle. A avaliação no nosso 
sistema educacional é utilizada como forma de controle, o cerceamento da 
liberdade. Então num curso noturno de licenciatura em ciências biológicas, 
sexta-feira à noite quando eles tinham diversas disciplinas e era o dia das 
festas da confraternização, uma série de coisas, então se aquela aula não 
tivesse atrelada a uma atividade avaliativa, se não ficasse claro que era 
uma atividade avaliativa, a frequência na aula era bem menor, por 
exemplo.  

 
  Essa observação da PF 1 é bastante intrigante, pelo simples fato de os 

professores utilizarem de um instrumento avaliativo para controle de presença dos 

alunos nas aulas e até de ameaça, pois, se eles faltarem, poderão perder nota 

(punição). Então, existe como um ciclo de controle pela avaliação, uma ameaça e 

depois a punição e, apesar dela reconhecer que se utiliza desses meios na 

formação dos alunos, ela se vê apreensiva por não estar preocupada com nota e 

sim com o aprendizado. 

 

PF 1 - E os alunos ficam preocupados em saber se vale nota ou se não 
vale nota. Quanto vale? Para saber quantas vezes pode faltar. Então nós 
somos formatados para entender a avaliação como processo de controle 
mesmo, como uma forma de ameaça, isso é uma situação que as vezes 
me deixa desconfortável como profissional, porque muitas vezes eu não 
estou preocupada com a nota, com o valor daquilo. Estou preocupada com 
que o aluno realmente conseguiu aprender ali, mas como o aluno e 
formatado para isso, e a gente enquanto aluno também se comporta assim, 
é um sistema um jogo que todo mundo entra. É um jogo na verdade. Então 
a gente entra e acaba tendo nas mãos o poder de controlar o aluno e o 
aluno se sente controlado por aquela avaliação. Tem sido assim pelo na 
minha realidade com processo educacional. 

 

 Nesse sentido, é importante observar que os alunos relatam que apesar de 

não existir um entendimento de avaliação enquanto ameaça, controle e punição, o 
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PF1 relata que eventualmente isso pode acontecer, e que ao mesmo tempo, a 

avaliação é vista como uma comprovação necessária da aprendizagem, ou seja, o 

aluno durante um tempo é submetido às aulas e depois ele tem que comprovar a 

aprendizagem por meio de avaliação. 

 

4.3 Aspectos importantes para ser professor 

 

 Nesta categoria foi questionado quais aspectos avaliativos os estudantes 

consideravam necessários para o exercício da profissão (apêndice 1, questão 3). 

Como resultado obtivemos que no curso de Química, 4 (quatro) alunos acreditam 

que o fato de somente avaliar o resultado sem considerar o processo nunca ocorreu 

durante sua formação. Mais ainda, todos os alunos (seis) concordam que o foco era 

analisar o processo de aprendizagem dos estudantes, bem como a identificação 

das dificuldades dos estudantes, conforme a figura 5. 

 

Figura 5 – Questionário: aspectos importantes para ser professor referentes aos 

alunos da química. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Nesse sentido, no grupo focal os estudantes acreditam ser importante a 

utilização de outros meios de avaliar, em que também leve em consideração a 

participação e a interação dos alunos dentro do processo de ensino e 

aprendizagem. No grupo focal, os sujeitos afirmaram que:  
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AQ3: Que nem sempre a prova é um meio de avaliação, você pode usar 
outro meio que valorize a capacidade de cada aluno. 
 
AQ5: Até porque a turma não é homogênea né. E todos eles não vão sair 
bem na prova, outros podem se sair bem em atividade prática, outros com 
uma coisa mais manusear, isso vai também da turma. 
 
AQ1: Levar em conta a participação, o quanto o aluno interage com os 
outros, para tentar explicar o conteúdo e quanto interage com o professor 
em si também, que mais ...? 
 
AQ2: Desenvolvimento de atividades em grupo, muitas vezes acaba que 
muitas de nós tivemos experiências assim de você ensinando para o seu 
colega a atividade em grupo ou em conjunto vocês estudando. Você até 
que consegue as vezes ter uma proximidade maior da turma e entender 
uma forma diferente ou mais fácil aquilo que você não entendeu dentro da 
sala de aula com o professor. 

 

 Sendo assim, é possível deduzir que exista uma limitação no que diz respeito 

a avaliação da aprendizagem, já que os sujeitos ouvidos ressaltam somente a 

utilização de outros métodos de avaliação além da avaliação escrita como um 

aspecto importante para ser professor, de forma que se o professor tiver 

conhecimento de outros métodos avaliativos, como eles citam o de trabalho em 

grupo, o professor tem chance de obter sucesso no processo avaliativo.  

Em contrapartida, no curso de Ciências Biológicas, 8 (oito) alunos acreditam 

que, de maneira frequente, a importância do exercício da sua profissão está em 

avaliar a capacidade de resolução de problemas nas avaliações, como pode ser 

observado na figura 6. 

 
Figura 6 – Questionário: aspectos importantes para ser professor referentes aos 

alunos da biologia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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E outro ponto importante ressaltado pelos estudantes no grupo focal, é a 

seleção do conteúdo para avaliar, que se torna um dos fatores primordiais para se 

pensar em avaliação. Eles ainda explanaram que:  

 

AB1: Por exemplo, se eu seleciono o mínimo que o aluno precisa entender 
para passar de ano (em teoria né), e automaticamente quando eu aplicar 
a avaliação (uma prova), ele vai entender pelo menos o mínimo que eu 
propus (no meu ponto de vista) que ele precisaria ter.  
 
AB3: e junto com isso também, buscar contextualizar a teoria com a 
prática, ver se ele consegue usar a teoria na prática, por exemplo.  A gente 
tem imunologia, e é mais próximo da gente a vacinação, esses trem, então 
eu acho interessante essa questão de contextualizar e usar pelo menos o 
mínimo que ele deve saber. 
 
AB7: Talvez esse mínimo seria até para ele poder passar para os próximos 
anos sabendo daquilo e não deixar aquele déficit no aprendizado em 
outras disciplinas, e também buscar a interdisciplinaridade. 

 

 Nesse sentido, durante a entrevista um dos professores entrevistados 

ressaltou que: 

 

PF 1 - eu sempre priorizei na formação deles para que eles entendessem 
que avaliação não pode ter esse caráter punitivo, que as novas gerações 
de professores têm que usa-la de forma a desmistificar a avaliação, porque 
ao longo dos últimos anos, na história mesmo da escolarização no Brasil a 
avaliação tem sido usada como instrumento de punição. Eu sempre tentei 
refletir muito sobre isso com meus alunos de licenciatura, para que eles 
tentassem agir de forma diferente, para que a avaliação não fosse usada 
de forma ameaçadora. Mas eles sempre reportam ao sistema, e dizem - 
“ah professora não adianta a gente saber que é assim, porque eu não vou 
ser respeitado na escola” - então eles mesmo colocam assim, o que estuda 
na teoria pode ser muito bonito, mas quando chega na escola onde as 
relações já estão postas, muitas vezes eles não conseguem fazer 
diferente, e muitas vezes tem a própria metodologia da escola a qual eles 
precisam se submeter. Então por mais que a gente trabalhe a avaliação 
como parte do processo formativo e tudo, eles acabam relatando essa 
situação da realidade da escola. 

 

 Nessa perspectiva, o professor entrevistado ressalta a importância de 

desmistificar a avaliação da aprendizagem no contexto da formação de professor, 

entretanto, os estudantes disseram que o sistema impede a utilização de uma 

avaliação que não tenha elementos tão tradicionais. Em contrapartida, devemos 

pensar que o processo avaliativo pode ser conduzido de diferentes formas, de 

acordo com o que o professor acredita ser importante para o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Nessa perspectiva, Hoffmann (1998) afirma que: 

 

Precisamos nos afastar do jogo dos conceitos em avaliação a iniciar a 
tentativa, principalmente na academia, no espaço da educação formal dos 
professores, a partir de pesquisa e estudos consistentes sobre essa área 
e de uma prática exercida em coerência a teoria desenvolvida (p.72) 

 

 Agora o PF 2 ressalta a importância de se abordar aspectos teóricos sobre 

diferentes conceitos de avaliação dentro do processo de formação de professores. 

Para tanto, ele diz que:  

 
PF 2 - Que seja esse aspecto da avaliação enquanto formativa, que na 
verdade assim, a avaliação ela não é só para avaliar, a avaliação serve 
também para nos avaliar enquanto professores, por isso processual. 
Porque eu costumo dizer que o processo de ensino e aprendizagem é uma 
via de mão dupla, não depende só do professor e não depende do aluno.  
 
PF 2 - ...o que eu sempre enfoco para os meus alunos é que utilizem da 
processual, que seja avaliação enquanto formação, porque aí também nos 
fazemos a autoavaliação a partir da avaliação, então assim, eu não 
classifico, mas eu formo o aluno, eu primo pelo processo de ensino e 
aprendizagem não só pela nota. 

 
 Dessa maneira, é importante considerar a avaliação enquanto aspecto para 

formar os alunos, e de acordo com Moreira (1992) apud Hoffmann (1996), os 

currículos dos cursos de licenciatura não devem desconsiderar a busca da 

autonomia individual e social do aluno, então é importante que o professor domine 

os conteúdos, métodos e procedimentos de ensino e saiba adequar ao aluno, e 

mais ainda, compreender o processo de construção social do conhecimento. 

 Nessa perspectiva, os professores formadores possuem discursos centrados 

nas concepções de avaliações, e também na avaliação processual que pode gerar 

resultados importantes tanto para o professor (enquanto prática) como para o aluno 

(enquanto aprendizagem). Sendo assim, acreditamos que o discurso sobre a prática 

dos professores formadores e o discurso dos alunos estão em consonância, já que 

os estudantes afirmaram que são avaliados considerando o processo de 

aprendizagem. 

 

4.4 Prática docente  

 Nessa categoria optamos por juntar duas possíveis categorias, quais sejam: 

aquelas relacionadas à formação que os alunos recebem e as que os professores 

possivelmente proporcionam aos alunos. 
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 Nesse sentido, quando questionado sobre a formação em avaliação das 

disciplinas didático pedagógicas (apêndice 1, questão 7), obtivemos como resultado 

que no curso de Ciências Biológicas, 7 (sete) alunos acreditam que tanto a 

abordagem do conteúdo de avaliação da aprendizagem e a discussão de 

concepções e práticas avaliativas foram importantes na sua formação, conforme 

pode ser observado na figura 7. 

 

Figura 7 – Questionário: prática docente referentes aos alunos de biologia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Agora, no grupo focal foi questionado se eles tiveram acesso a conteúdo que 

realizasse a discussão acerca das concepções de avaliação, e todos responderam 

que sim. E quando foi perguntado se eles se sentiam preparados para desenvolver 

processos avaliativos na sala de aula, obtivemos as seguintes respostas: 

 

AB8: Não. 
 
AB5: Não. 
 
AB6: Não, até mesmo dentro de sala de aula em estágio, eu vejo assim, 
eu sou daquele bem tradicional, quanto mais quietinho, mais organizado a 
sala tiver, melhor. No meu ponto de vista eu vou conseguir passar melhor 
o conteúdo, e vou cobrar aquilo que eu passei e eu vou dar como nota 
aquilo que ele atingiu ou não. 
 
AB5: Às vezes eu acho também que a própria escola trava um pouco o 
professor dependendo do tipo de conteúdo, porque eles passam um plano 
de aula, acho que semanal ou quinzenal. O estado te obriga a dar aquele 
conteúdo né. Ai por exemplo, eles te dão 15 dias para a genética no final 
do ano, que geralmente ele é abordado no final do nono ano, no finalzinho 
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(eu estava fazendo estágio). Eles não percebem que essa matéria seria 
mais difícil, talvez os alunos não tenham aprendido, e isso trava um pouco 
o professor, eles precisam dar aquele conteúdo, ele precisa atribuir uma 
nota e precisa lançar no boletim. 
 
AB4: Eu acho que por mais que a gente fale que a gente vai ser assim, 
assim e assim, a gente só vai sentir quando a gente tiver lá, o que que a 
gente vai fazer sabe, mas que a gente vai focado com alguma coisa. A 
gente só vai conseguir ver o que consegue fazer lá na hora mesmo. Na 
hora que a Judith (professora) falava das aulas lá, falava de professores 
tradicionais, a gente ficava abismado e relembrava de como era. A gente 
acabava pensando - não, eu não quero ser assim, eu não vou assim -. Mas 
eu acho que, quando a gente estiver lá na sala de aula, com pensamento 
focado no que que a gente tem que fazer mesmo, aí acho que lá vai ser o 
momento que a gente vai falar não - isso aí eu não quero fazer, então 
vamos continuar-. 
 
AB5: E nessa parte também, acho que vai partir da gente como professor, 
porque assim, os professores viram durante sua formação diferentes tipos 
que tem né, diferentes tipos de passar o conteúdo, sendo tradicional, eu 
esqueci os outros, enfim né. Assim, cabe a nós buscar outros métodos, se 
a gente ficar focado - aí esse é o mais fácil, mais fácil, mais fácil - talvez 
nunca vá sair desse padrão que está a escola atual, porque os outros 
vieram sempre focado nisso, por isso, o padrão está nessa forma. O 
tradicionalismo rege desde há séculos atrás, creio que parte de cada 
professor buscar uma forma diferente. 

 

 Diante das falas percebemos que, a partir da formação que eles tiveram 

acerca da avaliação da aprendizagem, não se sentiam preparados para avaliar, 

visto que eles demonstraram que o enxergam como algo muito complexo e difícil de 

ser realizado no sistema educacional atual. 

 Nessa linha de raciocínio, é importante ressaltar que, independente do 

sistema de ensino, o professor tem certa autonomia dentro da sala de aula para 

propor métodos alternativos de avaliação, e mais ainda, nós professores devemos 

tentar romper com o paradigma de que o instrumento avaliação (prova) é tradicional, 

e que outros métodos de avaliação são formativos, por exemplo. E os estudantes 

partem de uma premissa de que os professores, em sua maioria, tiveram na sua 

formação o conteúdo de avaliação da aprendizagem, o que sabemos que pode não 

ter ocorrido. 

 Ainda acerca desse prisma, foi questionado se os professores das disciplinas 

didático-pedagógicas desenvolveram conteúdos relativos a como elaborar questões 

de provas, sejam elas objetivas ou dissertativas. Para tanto, obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

AB1. AB3, AB5: Não. 
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AB3: Apenas didática, não assim próprio. 
 
AB5: De dar conteúdo, de aplicação em provas não. 
 
AB4: Eu to vendo isso agora, a professora de fisio animal (fisiologia animal) 
passou a primeira prova dessa forma, ela passou todo o conteúdo, e nele 
nós tivemos que desenvolver perguntas e respostas desses variados tipos: 
dissertativa, de complete, de V ou F, porem, cada um tinha um peso maior 
do que a outra. E assim, para a gente lá na turma que eu to pagando, ela 
explicou como se deve ser feito e classificou como uma maior do que a 
outra, porque o peso de uma depende da sua forma de corrigir, do que 
você está pedindo para a questão, é um pouco mais avançado do que de 
um complete com aquelas de V ou F, por exemplo, o peso delas é sempre 
diferente do outro conteúdo, você tem que saber o conteúdo um pouco 
mais extenso que o complete por exemplo.  
 
AB3: Eu lembrei de um caso que a gente teve, foi com o José. Ele não 
explicou como fazer, mas ele falou para a gente fazer questões e a forma 
dele avaliar era: primeira prova a gente elaborava questões, na segunda 
prova a gente selecionava de todos os grupos juntos as melhores questões 
e a quarta prova a gente respondia essas questões. Então, nós mesmo, 
elaboramos a prova e tivemos que responder melhor do que ela estava né. 
 
AB5: Mas, instrução de como elaborar não teve. Até essa prova aí, para a 
gente foi a mais difícil. A gente gastou das 19:00 às 22:00 para poder 
elaborar 5 questões cada grupo, a gente não conseguiu. 
 
AB4: Era aquele tanto de conteúdo, aquele tanto de informação, você tinha 
que resumir aquilo ali em uma pergunta, em uma questão. 
 
AB5: Foram poucas classificadas pelo José que foram boas. 
 
AB3:  A gente teria que escolher questões boas, porque se fosse escolher 
questões ruins, que não tinham nível bom, então nossa nota ia com nível 
baixo. 
 
AB6: E o que ele também propôs foi que, eram para ser questões nível 
faculdade, e não nível ensino médio. E foi o que a gente mais teve 
dificuldade, tentar elaborar questões mais específicas para quem está 
fazendo graduação e não quem está no ensino médio. 
 
AB1: O outro critério a gente aprendeu, mas especifico para a questão não. 
Métodos avaliativos não. 
 
AB6: E se for pensar, faz falta. 

 

 Diante dessas falas, observamos que os estudantes não tiveram formação 

para elaborar questões baseadas em comando de enunciados, objetivo e 

interpretação que cada tipo de questão exige do aluno. Observamos ainda, que 

professores que não lecionam disciplinas didático-pedagógicas, e que não são de 

um curso de licenciatura, incentivaram os alunos a elaborarem questões, mas, pelo 

que foi relatado, não tinha chave de correção, não tinha instrução de como elaborar 

e nem critério para determinar a qualidade das questões. 
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 Dessa maneira, vemos que os estudantes terão dificuldade na elaboração de 

critérios diante de um processo formativo, já que eles não tiveram acesso e/ou 

discussões acerca desse tema. Para tanto, Rosales (1992) estabelece uma relação 

entre critério de avaliação e juízo de valor. Segundo ele, para aplicar de um juízo de 

valor é necessário estabelecer critérios para tal função. Sendo assim, estabelecer 

critérios avaliativos auxiliaria na obtenção de dados relativos a aprendizagem da 

elaboração das questões, ou até mesmo da aprendizagem dos conteúdos. 

Na visão de um professor quanto à capacidade de elaboração de questões 

pelos alunos, ele diz o seguinte: 

 

PF1: eu acredito que não, porque as ementas são muito extensas a gente 
tem grande quantidade de temas diferenciados para abordar e nós tivemos 
pouquíssimos momentos relacionados a modalidade de avaliação e as 
diferentes formas de questões. Então revendo minha prática agora como 
professora de formação de professores, eu acredito que baseado no 
contato que eu tive com eles, eles não estão habilitados para esse tipo de 
atividades não. 

 

 Conforme a figura 8, no curso de Química, 3 (três) alunos acreditam que a 

temática da avaliação foi discutida como elemento fundamental para o exercício da 

docência, e 4 (quatro) alunos acreditam que conhecem os tipos de questões e se 

sentem preparados para elaborá-las, conforme figura 8. 

 

Figura 8 – Questionário: prática docente referentes aos alunos de química. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Entretanto, quando foi questionado no grupo focal sobre sua preparação para 

avaliar os alunos, obtivemos as seguintes respostas: 

 

AQ3: Porque ainda falta a experiência da homogeneidade, da mudança 
que vem ocorrendo ao longo do tempo, principalmente no cotidiano do 
aluno que faz com que aquele aluno vem da sala de aula de forma 
diferente, trazendo experiências diferentes. Tudo isso deve ser levado em 
consideração para avaliar um aluno, a vivência dele, se aquele aluno, a 
família está bem estruturada, se aquele aluno também trabalha, se ele 
dedica somente ao estudo, tudo isso deve ser levado em consideração 
durante a avaliação. 
 
AQ4: É um pouco utópico pensar que estaríamos preparados, porque na 
teoria é muito fácil, no papel é muito fácil, mas quando vamos pra a prática, 
a história é bem diferente, porque nós não podemos imaginar os alunos 
como mentes vazias e apenas introduzir o conhecimento e vai dar tudo 
certo, não, nós vamos trabalhar em meio a diversidade e uma variedade 
muito grande, onde nós temos alunos extremamente capazes mas que não 
tem uma condição social muito relevante que vai incentivá-lo levar pra 
frente. Como nós vamos ter alunos que não tem condição nenhuma e são 
extremamente dedicados, então é trabalhar no processo, é a prática do dia 
a dia que vai levar essa talvez, um dia responder se temos ou não 
preparação para a prática. 

 

 Dessa maneira, podemos compreender que por meio das falas da estudante 

há uma preocupação com a parte prática do processo avaliativo, entretanto, eles 

parecem não se preocupar tanto com a parte teórica e nem sobre a importância de 

estudar a dinâmica da avaliação no contexto educacional e social. Essa 

preocupação pode ser justificada pelo fato de que os estudantes perceberam que a 

prática se distancia um pouco da teoria. Em contrapartida, eles compreendem que 

a teoria subsidia elementos para a prática docente. 

 Quanto à parte teórica, os alunos disseram que estudaram as teorias de 

avaliação da aprendizagem, entretanto, quando questionado sobre o estudo 

referente aos tipos de questões, eles disseram: 

 

AQ1: Em disciplina não tivemos, o que tivemos foi no PIBID, um momento, 
que foi um projeto realizando, em que a gente teve que ficar procurando 
questões para elaborar para aplicar para realizar questões de ENEM com 
os alunos, então assim, teve esse momento. 
 
AQ3: Ficou até de a gente fazer um projeto no PIBID, como que a gente 
vai fazer as perguntas, aí nossa coordenadora da época explicava, óh faz 
uma pergunta assim porque o aluno as vezes o aluno fica com preguiça, 
aí ela estava explicando todos os métodos de questionário, como que era 
para fazer o modelo dele. 
 
AQ1: Uma de caráter aberto, outra de caráter fechado. 
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AQ3: Então no PIBID teve sim, mas nas OPP também, quando tinha a 
mesma coordenadora do PIBID, nas OPP que são umas das disciplinas 
que a gente teve, como foi aplicado alguns projetos educativos, alguns 
jogos, alguma coisa que a gente elaborou, aí teve esse momento de fazer 
um questionário, mas não no sentido específico, de explicar e tudo para 
introduzir como avaliação. 
 
AQ1: Isso partiu da professora. 
 
AQ2: Sua pergunta se torna bastante interessante por se tratar de um 
curso de licenciatura em química, aonde nenhuma das disciplinas que 
foram ministradas em sala, nós tivemos acesso a um professor discutir por 
exemplo, qual melhor forma de elaborar uma questão, tanto objetiva como 
discursiva, em nenhum momento do processo de quatro anos, nenhum 
parou para explicar especificamente, olha só. a maneira certa de elaborar 
uma questão visando constatar esse tipo de conhecimento que o aluno 
deve trazer pra essa questão, não teve. É interessante essa pergunta. 

 

 Como foi constatado na análise da matriz curricular, ambos os cursos não 

possuem nenhuma disciplina específica de avaliação da aprendizagem, entretanto, 

no curso de Química tiveram uma disciplina de OPP (Oficina de Práticas 

Pedagógicas), em que tentou-se trazer elementos referentes à elaboração de 

questões. E no Programação Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência que a 

AQ3 se refere, diz respeito apenas à forma de elaborar questionários que seriam 

aplicados aos alunos, e não elaboração de avaliação (prova). 

 A fala do aluno AQ2 se torna bastante pertinente para reflexão. Sendo a 

avaliação uma  atribuição diária do professor, e o fato de o curso não ofertar 

nenhuma disciplina voltada para tal questão, nesse momento foi possível perceber 

que os alunos pararam para refletir diante da colocação do estudante. A PF 1 

também traz uma fala bastante interessante, qual seja:  

 

PF1: É esse o maior problema quando a gente trabalha a avaliação né, 
porque é difícil fazer eles compreenderem por exemplo que a prova não 
está ligada a uma avaliação classificatória, tradicional, mas a prova é um 
dos instrumentos, e aí quando eu trabalho a formatação do tipo de questão 
que você vai fazer, porque  se a gente trabalhar em um contexto 
extremamente axiomático por exemplo, defina, dê o conceito, de o 
exemplo de, faça relação de, então isso, ela vem de um contexto bem 
axiomático, é fixo né, e nas ciências, tanto na química quanto a biologia, 
quanto a matemática, eles tem muita dificuldade de contextualizar o 
enunciado da questão, então assim, quando nós trabalhamos, quando a 
gente vê que esse contexto axiomático fixo, ele entra nessa avaliação 
tradicional, eles conseguem visualizar isso, agora quando você vai 
trabalhar a avaliação nesse conceito de formativa, que ai entraria os 
enunciados das questões do contexto mais semântico né, que é mais 
contextualizado, por exemplo, na matemática você não precisa 
simplesmente colocar fórmula e pedir que eles resolvam, você vai trazer 
um problema, problematizar aquela questão pra que eles pensem sobre a 
resposta, não só na execução do cálculo, eles tem muita dificuldade, muita 
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dificuldade. E eu sempre costumo fazer uma analogia com as provas do 
ENEM, a grande dificuldade dos nosso jovens hoje é em relação a prova 
do ENEM, não no sentido de conhecimento para execução né, das áreas, 
dos cálculos, das fórmulas, da execução, mas no sentido  de compreensão 
do enunciando, porque a prova do ENEM é extremamente contextualizada 
né, ela faz o aluno refletir, infelizmente nossa cultura educacional, ela não 
promove, principalmente na educação, ela não promove, não desperta 
essa questão da interpretação, que entra nessa concepção da semântica. 

 

4.5 Pensando sobre a formação 

 Neste tópico tentamos analisar a formação em avaliação da aprendizagem 

sob o prisma dos próprios estudantes dos cursos de licenciatura e os professores 

formadores que lecionam nos cursos. 

 Nesse sentido, quando questionado aos professores se a matriz curricular 

dos cursos proporciona ao aluno conhecimento sobre vertentes avaliativas 

(Apêndice D, questão 2), obtivemos o seguinte resultado: 

Figura 9 – Gráfico acerca do conhecimento sobre avaliação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Como observado no gráfico anterior, oito professores acreditam que a matriz 

do curso proporciona conhecimentos acerca da temática da avaliação, dois 

acreditam que não e um não está apto a responder. E também quando questionado 

se os planos de ensino das disciplinas as quais eles lecionam preparam para 

exercer o papel dos professores avaliadores, os sujeitos relatam que: 

 

PF4 - Algumas disciplinas sim, outras não. 
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PF5 - Parcialmente 
PF7 - Teoricamente sim. 
PF9 - Sim, pois ao longo do processo de formação, os estudantes irão 
trabalhar toda a complexidade do processo de avaliação. 
PF 12 – Não, seria necessário que tais discussões ocorressem em mais 
momentos e não apenas de forma pontual. 

  

 Dessa maneira é possível observar a divergência entre as falas dos 

professores acerca da formação de professores em avaliação. Entretanto, é 

necessário ressaltar que a maioria dos professores acredita que os planos de suas 

disciplinas preparam os licenciandos para se tornarem professores avaliadores, em 

contrapartida, nos planos de ensino existem poucas disciplinas que constam a 

discussão da temática. 

 As respostas ao questionamento de como eles concluem a sua formação em 

avaliação teve diferentes vertentes. Alguns alunos e professores responderam a 

última questão (Apêndice A, questão 8; Apêndice D, questão 6) dissertando sobre 

concepções de avaliação e a importância dela no cotidiano escolar, e não a 

conclusão sobre sua formação. Entretanto, alguns sujeitos concluíram que: 

 

AB1 - A base teórica é muito boa e bem fundamentada, porém há pouca 
ou nenhuma prática, fazendo com que eu não me sinta preparada para 
avaliar ou criar uma avaliação. Há um grande receio da minha parte ao me 
imaginar tendo que criar e aplicar uma avaliação, seja ela qual for, no 
sentido de não ser injusta e também tentar alcançar o objetivo de haver 
interação e participação dos alunos. 
 
AB2 - É perceptível que ainda é preciso trabalhar mais as concepções de 
avaliação, pois para saber avaliar, precisa-se criar parâmetros para que 
haja favorecimento ao aluno e com isso, ao corrigir perceba o que é preciso 
melhorar, seja na forma de administrar determinado conteúdo e como o 
aluno está aprendendo. 
 
AB3 - Minha formação em avaliação foi boa, mas se eu for atuar no ramo, 
preciso de mais estudos para melhor aplicar. 
 
AB4 - A formação em avaliação não é 100%. Durante 8 períodos do curso 
tivemos apenas uma matéria que tratou avaliação em si. É importante que 
a avaliação seja trabalhada ao longo dos quatro anos e não apenas em 6 
meses. Vejo que essa é uma falha no curso de licenciatura desse Instituto. 
 
PF7 – Não somos treinados durante o curso sobre diferentes abordagens 
de aprendizagem. 
 
PF10 – Bom! Utilizamos de diferentes métodos de avaliação (provas, 
exercícios, trabalho, seminário, atividade prática, prova oral, avaliação 
qualitativa, etc.). 

 



76 
 

 Como pode ser observado, a fala do aluno CB4 se torna bastante importante, 

já que o próprio estudante tem a visão de que apenas uma disciplina em que se 

trate da avaliação pode não dar subsídios para que um professor tenha elementos 

para compreender os processos avaliativos, bem como quais instrumentos são mais 

adequados para serem utilizados. 

 Consoante a isso, o CB2 elabora uma resposta com fundamento mais 

teórico, em que esses elementos dão suporte para colocar em prática tudo que foi 

estudado, e o CB1 afirma uma base teórica consolidada no curso. Não obstante, 

tece uma crítica à falta de prática para subsidiar quando for professor. 

 Já em relação aos questionários dos professores, eles afirmaram que: 

 

PF12 - Não se realiza avaliação, e sim examinação. Caso houvesse 
avaliação, muitos dos problemas do curso provavelmente não existiriam. 
 
PF11 - No curso de licenciatura a avaliação é abordada em todas as áreas 
do conhecimento, pois a avaliação está relacionada a questão da 
aprendizagem dos alunos. 
PF8 - O curso oferece oportunidades de aprendizado sobre avaliação aos 
alunos. Contudo, o modo como cada docente entende e pratica a avaliação 
é muito individual. 
 
PF6 - Creio que precisamos melhorar os mecanismos de avaliação de 
nossos alunos. A maioria não consegue se livrar da prova. 
 
PF5 - É necessário que novas abordagens avaliativas sejam pensadas 
considerando-se as tendências da nova geração de alunos e futuros 
professores. 

 

 Como observado mediante as respostas dos professores, alguns acreditam 

que q avaliação está sendo abordada dq forma que se espera para um curso, 

enquanto outros mencionam que não existe o conceito avaliação e sim examinação, 

e outros compreendem que há uma necessidade de se pensar em avaliação no 

curso de formação inicial, diante de todo o cenário da educação. 

 Nesse sentido, Hoffmann (1998) ressalta que o desafio da formação de 

professores em avaliação é redimensionar e aprofundar estudos das concepções e 

metodologias de uma avaliação de cunho qualitativo, e ainda, os professores têm 

muita resistência na tentativa de mudar sua prática avaliativa devido às influências 

teóricas sofridas durante seu processo de formação. 

 No grupo focal obtivemos respostas mais claras em relação à formação 

deles. Achamos importante colocar as falas em sequência para melhor 

compreensão, quais sejam: 
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AB2: acho que a maioria vai concordar, acho que a única matéria que fez 
a gente refletir bastante sobre processos avaliativos foi didática, com a 
professora Judith. 
 
AB5: Essa foi nas optativas, didática é diferente. Didática é como dar aula, 
aí ela teve uma optativa que ela trabalhou práticas pedagógicas. 
 
ENTREVISTADOR: Então vocês tiveram uma disciplina fora da grande 
curricular? 
 
AB6: ela confundiu, era OPP.  
 
AB4: eu creio assim, que na formação da Licenciatura, por mais que aqui 
no nosso curso tenha muita coisa de didática, eu acho que ainda é muito 
falho, porque é muita coisa que a gente, é muita coisa de teoria, é assim 
que funciona os professores tradicionais, os professores não sei o que são 
assim, igual a professora X abordou sobre os professores tradicionais. Só 
que ai é uma coisa que a gente estudou. Você tem que parar pra analisar 
o tipo do professor, qual é o professor, por exemplo, você que vai ser um 
professor muito mais novo e tal, você ainda tem disposição, você ainda 
tem o conhecimento, tem uma vontade de querer mudar. Agora um 
professor que está lá na sala de aula há 20 anos, ele vai ter disposição de 
entrar em um site, em alguma faculdade, ler um livro, pra poder mudar a 
didática dele, sendo que ele já está adaptado a aquilo, ele já está acostuma 
com aquilo, pra ele é mais fácil. Ele vai lá, dá o conteúdo, pronto, vocês 
vêm aqui e faz uma prova do que que eu falei, vamos ver se realmente 
vocês sabem, não interessa se vocês aprenderam ou não, eu vou colocar 
na prova o que eu falei, que é o que a gente passa aqui também. Então 
assim, como a gente abordou várias vezes, tem vários professores na 
nossa instituição que dão aula pra licenciatura, que são esse tipo de 
professor, e aí, no meu ponto de vista isso é um desanimo total, total, total, 
de você querer mudar alguma coisa, porque os professores do IF são 
novos, não são professores velhos, não são professores que estão há anos 
aí no mercado de trabalho, em sala de aula. E essa questão de você ter 
uma licenciatura, e sair daqui sabendo algumas coisas, realmente nosso 
curso é muito bom em relação a isso, acho que as licenciaturas daqui são 
muito boas.  
 
AB3: E assim como a ciência evolui todo dia, acho que a gente tem que 
levar essa evolução pra nossa formação de avaliação, até porque assim, 
a gente vai errar na primeira vez, pra achar que acertou na segunda, e vai 
ver que na terceira você continuava errada, até você conseguir ver que no 
seu dia a dia, quando for professor, tiver que ficar elaborando novos 
métodos pra poder ter uma nova forma de avaliar o seu aluno, a gente vê 
que é sempre uma constante evolução, então se lá fora ta evoluindo, a 
gente também tem que evoluir junto, porque , se continuar na mesmice, 
vai ser sempre essa mesma coisa, de que todos falaram desde o início. 
 
AB4: A educação nunca vai mudar. 
 
AB3: Que vai sempre dessa forma, quantitativa, não vai vir essa fase 
qualitativa, e assim, muitos vão ficar até mesmo descrentes da licenciatura, 
porque muitos não fazem a licenciatura, porque acha que o papel do 
professor é simplesmente passar o que tá no livro e pronto. 
 
AB6: Pra mim a formação foi boa, só que poderia melhorar mais, o nosso 
curso querendo ou não, ele tende mais o lado da pesquisa que licenciatura.  
 
AB1: Bacharel disfarçado 
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AB6: Os professores querendo ou não, incentiva mais pro lado de 
laboratório que licenciatura, e mais querendo ou não, ainda tem poucos 
que querem ser professores, eu quero ser professora, e eu acho que 
poderia melhorar mais. 

 

Por meio da reflexão das perguntas no grupo focal, os alunos começaram a 

ter uma análise diferente do que foi respondido no questionário e, mais ainda, 

quando eles têm a própria percepção de que o curso de licenciatura incentiva mais 

as pesquisas na área específica do que na educação. E eles ainda têm muito receio 

de mudar, de propor mudança em sua prática, pois temem que a parte 

administrativa da escola tente barrar. Relativo a isso, um deles disse: 

 

AB7: Não sei se o que eu vou falar agora já existiu, ou se pode ou não 
pode. Mas o meu medo é tentar mudar toda, não a escola, mas o nosso 
jeito lá na hora, o pessoal ver que é diferente e vir um coordenador e pá, 
isso não é certo de fazer, você não pode fazer isso. 

 

Então ele tem a ideia de que é necessária uma mudança acerca de como, 

porque e quando avaliar, ao mesmo tempo em que não se sentem preparados para 

tal ação, bem como demonstra receio de começar a colocar em prática tudo aquilo 

que ele sabe que não seria o certo a se fazer, quando se pensa em ensino-

aprendizagem de qualidade. E uma das professoras na entrevista acredita que: 

 

PF1 - ... tenha várias deficiências, várias lacunas, até com relação a 
aspectos teóricos mesmo, porque não temos na grade curricular uma 
disciplina específica de avaliação, são momentos pontuais em 
pouquíssimas disciplinas do curso de licenciatura que abordamos o 
assunto. Especificamente voltadas para a avaliação são disciplinas 
optativas, que nem todo mundo vai ter contato com aquilo na formação 
docente, então eu considero que é uma formação que ainda precisa ser 
melhorada porque eles não saem completamente habilitados pra avaliar. 

 

 No curso de Química, as respostas dos alunos foram as seguintes: 

 

Q1 - Posso dizer com clareza que tudo que aprendi até o presente 
momento me torna capacitado, mas nunca é suficiente. Devo continuar a 
estudar para entender e perceber as necessidades de aprendizado 
professor-aluno, e assim conseguir avaliar da melhor maneira ao aluno. 

Q 2 - Percebo que obtive informações através das aulas (nas disciplinas 
didáticas). Embora me sinto receosa para realizar, uma vez que, a 
realidade da profissão docente requer mais estudos, preparação e 
confiança. 
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 Da mesma maneira que ocorreu no grupo focal do curso de Ciências 

Biológicas, ocorreu no Química e obtivemos como respostas:  

  

AQ1: É ... tivemos as experiências das Oficinas de Práticas Pedagógicas 
muito livre, os professores vinham com o tema centra, por exemplo, a 
experimentação, ou TIC´s ou inclusão, e a partir daí nós trazíamos ideias 
de como daria uma aula em relação a aquele tema e como disciplinas 
especifica, agora os métodos como a gente tinha falado anteriormente, não 
teve esse momento, então, seria mesmo pela experiência. 
 
AQ4: ...a gente vai sair daqui levando conosco a certeza de que nem toda 
a quantidade de anos que nós tivéssemos dentro de uma universidade, 
nos deixaria capazes de sair daqui e falar, eu estou pronto, eu sou um 
professor pronto, eu não preciso de mais nada, agora é só ir ali e dar 
minhas aulas ... não ... agora é que eu acho que toda teoria que nós vimos 
vai ser executada, nós vamos observar que com certeza  houveram falhas 
no processo, mas em questão de conteúdo, estamos saindo formados com 
uma bagagem muito elevada em vários aspectos, mas  no final, no final, 
no final, nós vamos aprender com a própria pratica, ninguém sai daqui 
capaz de falar, em um sala de aula com 30 alunos sou um professor 
perfeito, pronto, não preciso de mais nada. 
 
AQ3: Podemos afirmar uma coisa, nunca estaremos prontos e totalmente 
acabado. O processo educacional é muito amplo 
 
AQ4: Principalmente quando se trabalha com inclusão, que é uma área 
totalmente assim excluída do processo, fala-se em inclusão, mas é uma 
área que infelizmente hoje no Brasil a gente fala muito de inclusão, mas a 
inclusão é dissociada do processo de aprendizagem. 
 
AQ1: E uma dessas questões, por trabalhar com inclusão, eu tenho muita 
dificuldade em elaborar uma avaliação, porque é meio incerto, com alunos 
que já tem dificuldade, nem sempre aquilo que você passa eles 
conseguem, então assim, eu acredito que a teoria está um pouco distante 
da realidade. 

 

 No momento do grupo focal, a atmosfera foi de total desconforto quando foi 

feita a pergunta acerca da conclusão sobre a formação deles em avaliação. Então 

acreditamos que na hora de responder eles tentaram relativizar as respostas, 

usando exemplo de professores “antigos” em sala de aula, para tentar suprimir uma 

falha que eles sabem que existe no processo de formação. O outro professor 

formador dá uma perspectiva bem interessante acerca da conclusão da formação 

dos estudantes, qual seja: 

 

PF 2 - Olha, nós temos assim grande parcela de alunos que tem uma 
resistência, mesmo nos cursos de formação de professores, tem uma 
resistência em ser professores, isso no início do curso, quando eles 
chegam na metade do curso em diante, eles começam a mudar um pouco 
esse contexto né, então assim, quando eu trabalho essas disciplinas, claro 
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que não é todo semestre que sou eu que pego, porque a gente tem 3 
pedagogas. Então normalmente muda as disciplinas de semestre pra 
semestre, pelo menos quando é trabalhado  o contexto da avaliação, eles 
concordam  que realmente precisa dessa mudança, então assim, eu 
acredito que a partir do momento que tenha um consciência né, de que 
realmente aquela avaliação tradicionalista, classificatória já não cabe mais 
no contexto da aprendizagem, eu acho que a gente consegue formar bons 
professores nesse sentido, mas ainda há uma grande preocupação com 
essa outra parcela que ainda tem resistência pra ser docente, e 
infelizmente é como eu costumo dizer pra eles, as vezes assim você não 
quer ser professor, mas depois que você se forma e vai pro mercado de 
trabalho, as vezes você não consegue um trabalho na indústria, ou só pra 
desenvolver pesquisas, você acaba indo pra docência, e se você não 
conseguiu absorver esses conhecimentos corretamente durante sua 
formação, isso vai refletir na minha prática, e  ai nós vamos entrar no 
mesmo ciclo da educação que tá, então eu não consigo fazer a diferença. 
Então assim, também além do conhecimento científico que a gente 
trabalha, nós temos trabalhado a questão da conscientização da 
responsabilidade enquanto atuação como professor, quer dizer, eu tenho 
que aprender aquilo da melhor maneira possível, pra que mesmo, 
independente de eu ser professor ou não eu compreenda como que 
acontece, e essa questão de sair do aspecto tradicional pra um aspecto 
mais construtivista da educação. 

 

 A fala desse professor formador é bastante interessante e Hoffmann (1998) 

disserta que é necessário que os professores dominem os conteúdos, métodos e 

procedimentos de ensino para saber adequá-los à realidade dos alunos, não 

obstante, é também importante que os docentes compreendam o processo de 

construção social do conhecimento. 
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Considerações Finais 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a formação de professores nos 

cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Química de um Instituto Federal 

Goiano, no que se refere à avaliação da aprendizagem, procurando identificar o que 

se tem proposto nos planos de curso acerca da temática e como os professores e 

alunos percebem a formação dentro da temática de avaliação da aprendizagem. 

Neste percurso, fez-se necessário compreender a avaliação da 

aprendizagem enquanto perspectiva histórica e formativa, e mais especificamente, 

na formação de professores na IES pesquisada. Outra necessidade que se impôs 

foi analisar os planos dos cursos, visto que influenciaria diretamente na formação 

dos licenciandos. Nesse sentido, tivemos o aporte teórico para subsidiar as 

inferências de forma mais pertinente, com maior ênfase em Hoffmann (1996; 1998; 

2005), Hadji (2001), Rosales (1992) e Luckesi (1995; 2003; 2011). 

O estudo se caracterizou como estudo de caso, em que utilizamos como 

instrumentos de coleta de dados a análise documental, questionário investigativo e 

grupo focal com os estudantes e entrevista semiestruturada com os professores. Os 

sujeitos convidados foram todos os alunos dos nonos períodos do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas e Química, bem como os professores 

formadores que lecionaram disciplinas relativas à avaliação da aprendizagem. 

Partindo do pressuposto de que a avaliação da aprendizagem é um elemento 

importante para a prática pedagógica dos futuros professores, buscou-se 

compreender como se concretiza essa formação, estabelecendo a hipótese de que 

a avaliação é um fator determinante para a prática docente. 

Nesse sentido, primeiramente identificamos que a proposta dos cursos para 

a formação de professores em avaliação da aprendizagem está estruturada de 

forma muito frágil, visto que não contém nenhuma disciplina específica de avaliação 

da aprendizagem. É possível inferir pelos dados coletados que os alunos possuem 

uma visão de avaliação um pouco distorcida ou até ruim do processo avaliativo. 

 A análise dos planos de curso mostrou que existem poucas disciplinas que 

trabalham com formação de professores em avaliação da aprendizagem. No curso 

de Ciências Biológicas são três disciplinas que tratam da discussão e no curso de 

Química são duas disciplinas. É importante ressaltar que a discussão sobre 

avaliação da aprendizagem não se detém apenas às disciplinas de formação 
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didático pedagógica. Seria importante então, que todos os professores em suas 

respectivas disciplinas trouxessem a discussão da temática dentro do próprio 

conteúdo ministrado. 

 Observou-se ao longo desta pesquisa que os sujeitos da pesquisa, os 

professores e alunos, demonstraram sentir a importância de se abordar a temática 

da avaliação da aprendizagem nos cursos de formação, mesmo que hora ou outra 

essa discussão esteja sendo feita em momentos estanques dentro do processo de 

formação dos licenciandos. 

Na perspectiva apresentada pelos docentes deste estudo, percebeu-se que 

de forma desconexa, há uma conceituação de avaliação em construção acerca da 

avaliação da aprendizagem, em que implicitamente existe uma dificuldade em 

articular elementos da prática avaliativa relacionados à teoria e prática. 

Enquanto fazer docente, a avaliação da aprendizagem e seus 

desdobramentos estão muito centrados na figura do professor em detrimento do 

aluno, e em alguns momentos é  possível perceber que o professor é para eles um 

elemento quase único a ser considerado dentro do processo, e que o aluno fica à 

margem dele. 

Entre os professores não é possível generalizar como veem a avaliação da 

aprendizagem no processo de formação, entretanto nota-se uma divergência entre 

eles, quando alguns acreditam que há ou não a discussão da avaliação da 

aprendizagem. Sendo assim, a maioria dos professores acredita que na sua 

disciplina e, mesmo que não contenham nada relativo à avaliação no plano de 

ensino, existe uma discussão para formação do professor avaliador. 

Em relação aos estudantes, é perceptível que eles apontam a avaliação da 

aprendizagem como algo necessário na sua formação, mesmo tendo em vista que 

durante o grupo focal eles conseguiram expressar que existe uma necessidade de 

maior conhecimento da temática quando forem lecionar no ensino básico. Isto foi 

perceptível após os estudantes responderem à questão de número oito do roteiro 

do grupo focal, no qual se apresentaram bastante reflexivos sobre sua formação. 

Tal fenômeno nos leva a formular a hipótese de que a maneira como a formação 

em avaliação foi levada durante o curso se concretizou de forma bem estanque na 

realidade da IES. 

Ressalta-se que os estudantes em sua maioria se mostraram conscientes 

das implicações das suas dificuldades e desafios quando forem lecionar, 
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especialmente em relação a como avaliar os alunos, diante de todas a problemática 

que circunda a educação pública. 

A partir desse estudo relacional entre o proposto e o discurso da avaliação 

da aprendizagem na formação de professores, foi possível apontar algumas 

sugestões de acordo com a fragilidade/potencialidades aqui apontadas. 

A priori é preciso pensar a proposta dos PPC’s dos cursos de licenciatura 

que comtemplem a discussão mais aprofundada da avaliação da aprendizagem. 

Também é preciso incluir de fato uma disciplina específica de avaliação, para tentar 

maximizar o estudo da concepção, construção e efeito da avaliação da 

aprendizagem. 

A discussão sobre avaliação tem enfatizado questões mais teóricas acerca 

dessa temática, em detrimento das propostas práticas relativas a avaliação. Não 

tem sido discutido sobre o processo da avaliação que abarca o diagnóstico sobre o 

aluno, sendo que discutir a avaliação inclui o âmbito do trabalho dos professores, o 

conteúdo, a metodologia e a proposta pedagógica. 

Conceber  um processo formativo que contemple no seu bojo disciplinas que 

tratem fundamentalmente sobre esse elemento do processo de ensinar e aprender 

– avaliação – me parece fundamental, visto que avaliar é tarefa básica e fundante 

do trabalho docente e requer compromisso com os estudantes e clareza do papel 

que a formação de professores ocupa na sociedade atual, além da responsabilidade 

social e política dos professores formadores para com aqueles que, futuramente, 

assumirão o papel de professores e contribuirão para formar crianças e jovens. 

Um  professor que é capaz de lidar de forma adequada com esse elemento 

do processo de ensino, pode contribuir significativamente com a formação e, mais 

ainda, contribuir para que tenhamos uma escola de melhor qualidade. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – 

MESTRADO 

QUESTIONÁRIO 

TÍTULO DA PESQUISA: A formação dos licenciandos em avaliação da 

aprendizagem em um Instituto Federal 

Pesquisador Responsável: Arthur Pires da Silva 

Nome do Entrevistado: __________________________________________________ 

     E-mail:________________________________________________________________ 

Instruções para o preenchimento do questionário. 

Ao responder a este questionário você vai colaborar com uma Pesquisa sobre formação de 

professores nos Cursos de Licenciatura do Instituto Federal no que tange ao processo de Avaliação. 

Antes de responder e preencher o instrumento de coleta de dados, leia com atenção. Nas questões 

em que há um quadrado responda, colocando um X na resposta que considerar mais adequada. A 

sua colaboração é fundamental não só para fins de realização dessa pesquisa, como também para 

contribuir com o aprimoramento da formação de professores nos Institutos Federais.  

1 – Tendo como referência a prática avaliativa dos seus professores e dentro das finalidades da 

avaliação abaixo listadas, assinale a frequência em que elas são utilizadas. 

 Nunca Às vezes Metade dos 

Casos 

Frequentemente Sempre 

Examinar os estudantes 1 2 3 4 5 

Classificar os estudantes 1 2 3 4 5 

Comparar os resultados 

de um estudante com 

algum critério pré-
estabelecido 

1 2 3 4 5 

Avaliar a qualidade do 

processo de 

aprendizagem do 
estudante 

1 2 3 4 5 

A seleção dos estudantes 1 2 3 4 5 
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Controle administrativo 

(para conhecer o número 

de aprovados na 

disciplina) 

1 2 3 4 5 

Exercer o poder 1 2 3 4 5 

Socializar os estudantes, 

isto é, que assumam o 

conhecimento de 
determinado assunto (ex: 

conceitos) 

1 2 3 4 5 

A valorização da 
aprendizagem 

(potencialização da 

aprendizagem e 

conteúdos em razão do 
que os testes medem) 

1 2 3 4 5 

Reforço motivacional 

(para a aprendizagem) 

1 2 3 4 5 

Refletir sobre o que se faz 1 2 3 4 5 

Diagnosticar as 

dificuldades no processo 

de ensino-aprendizagem 

1 2 3 4 5 

Amenizar as dificuldades 

encontradas no processo 

de ensino-aprendizagem 

1 2 3 4 5 

Informar o estudante 
sobre sua aprendizagem 

1 2 3 4 5 

Aproveitar a avaliação 

como recurso para 

promover o diálogo com 

os estudantes 

1 2 3 4 5 

Repensar no processo de 

ensino-aprendizagem 

para desenvolvimento 
pessoal e social do 

estudante 

1 2 3 4 5 

Incentivar a participação 

dos estudantes para 
melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

1 2 3 4 5 
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2 - A avaliação pode ser apreendida de diferentes maneiras no processo de ensino. Nesse sentido, 

no seu processo de formação a avaliação pode ser entendida como:   

 
 Nunca Às vezes Metade dos 

Casos 

Frequentemente Sempre 

Como uma ameaça 1 2 3 4 5 

Como controle 1 2 3 4 5 

Como punição 1 2 3 4 5 

Como uma comprovação 

necessária 

1 2 3 4 5 

Como juízo de valor 1 2 3 4 2 

Como possibilidade de 

diálogo com o professor 

1 2 3 4 5 

Como contribuição a 
aprendizagem 

1 2 3 4 5 

 

 

 3 - No processo avaliativo desenvolvido pelos seus professores quais aspectos avaliativos 

você considera importante para o exercício da sua profissão de professor. 

 Nunca Às vezes Metade dos 

Casos 

Frequentemente Sempre 

Somente avaliar o 
resultado sem considerar o 

processor. 

1 2 3 4 5 

Avaliar os resultados 
buscados, pretendidos e 

observáveis 

1 2 3 4 5 

Avaliar os estudantes sem 

considerar as condições 
que influenciam na 

aprendizagem (ex: 

trabalho, autonomia) 

1 2 3 4 5 

Prestar mais atenção nos 
erros do que nos acertos 

1 2 3 4 5 

Avaliar a capacidade de 

resolver problemas 

1 2 3 4 5 

Analisar o processo de 
aprendizagem dos 

estudantes 

1 2 3 4 5 

Identificar a dificuldade 
dos estudantes 

1 2 3 4 5 
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4 -  Relacionado a forma como avaliar, quais aspectos você considera importante nesse no 

processo avaliativo que você é submetido. 

 Nunca Às vezes Metade dos 

Casos 

Frequentemente Sempre 

O estudante, para dar 

informação sobre sua 
aprendizagem 

1 2 3 4 5 

O professor, já que a 

avaliação faz parte da sua 
prática docente 

1 2 3 4 5 

A sociedade, selecionando 

os melhores para o 

mercado de trabalho 

1 2 3 4 5 

O sistema, para certificar os 

resultados dos estudantes 

1 2 3 4 5 

O estudante, o professor e o 

contexto educacional e 
social 

1 2 3 4 5 

Os conteúdos trabalhados, 

a aprendizagem dos 

estudantes e os objetivos 
propostos 

1 2 3 4 5 

 

5 – Baseado na formação que voce recebeu sobre avaliação, o que você tomaria como 

referência para avaliar a aprendizagem dos estudantes, quando for professor: 
 

 Nunca Às vezes Metade dos 

Casos 

Frequentemente Sempre 

A interação existente 

entre professor e 

estudante é suficiente 
para recorrer as 

informaçoes para se 

avaliar 

1 2 3 4 5 

As atividade de avaliação 
promove uma distância 

entre professores e 

estudante 

1 2 3 4 5 

As datas em que se 
realizam as avaliações 

são anunciadas em tempo 

suficiente 

1 2 3 4 5 

Essas datas são passíveis 

de negociar com os 

professores 

1 2 3 4 5 

Entre as diferentes 
provas é deixado dias de 

“descanso” suficientes 

1 2 3 4 5 

As situações em que as 

avaliações são propostas 
geram excessiva tensão e 

nervosismo 

1 2 3 4 5 
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O reflexo das provas tem 

incidências na auto-

estima. 

1 2 3 4 5 

 

6 – Na sua percepção sobre a prática docente dos seus professores, você considera que eles: 

 Nunca Às vezes Metade dos 

Casos 

Frequentemente Sempre 

Ensinaram a abordar o 

conteudo sobre avaliação 
da aprendizagem 

1 2 3 4 5 

Discutiram concepções e 

práticas avaliativas 

1 2 3 4 5 

Analisaram as funções 

da avaliação da 

aprendizagem 

     

Abordaram o tema 
avaliação da 

aprendizagem como 

aspectos fundamental 

para o exercício da 
docência 

1 2 3 4 5 

 

7– Levando em conta as disciplinas didático pedagógicas você acredita que: 

 Nunca Às vezes Metade dos 
Casos 

Frequentemente Sempre 

Conhece as diferentes 

concepções de avaliação; 

1 2 3 4 5 

Tem conhecimento 
suficiente sobre avaliação 

da aprendizagem para 

desenvolver processos 
avaliativos com seus 

estudantes 

1 2 3 4 5 

Conhece tipos de questoes 

e como elaborala-las  

1 2 3 4 5 

Se sente capaz de 

selecionar conteúdos para 

compor um instrumento 

ou procedimento de 
avaliação 

1 2 3 4 5 

Tem clareza do porquê 

avaliar, quando avaliar e 
como avaliar  

1 2 3 4 5 

É capaz de estabelecer 

relação entre objetivos e 

conteúdos ao avaliar 

1 2 3 4 5 

Se sente capaz de elaborar 

uma chave de correções de 

questões 

1 2 3 4 5 
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8 - No que diz respeito  a sua formação no Ensino Superior para ser professor e sobre o que 

você adquiriu de conhecimento relativo a avaliação da aprendizagem, o que você  conclui 

sobre a sua formação em avaliação. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - 

MESTRADO 

 
PESQUISA: A formação dos licenciandos em avaliação da aprendizagem em um Instituto Federal 
Pesquisador Responsável: Arthur Pires da Silva 

Orientadora: Sandramara Matia Chaves 

 

 

Roteiro para realização do grupo focal com os estudantes dos cursos do IF. 

 

1 - Tendo como referência a prática avaliativa de seus professores, com que finalidade as avaliações são 

utilizadas? (Examinar, classificar, selecionar, valorizar a aprendizagem, diagnosticar dificuldades, etc.). 

Com que finalidade você avaliaria seus alunos, caso você seja ou venha a ser professor? 

2 - A avaliação pode ser apreendida de diferentes maneiras no processo de ensino. Nesse sentido, no seu 
processo de formação a avaliação pode ser entendida de que forma? (Ameaça, controle, punição, dialogo, 

contribuição). E no seu papel como professor, como você entende a avaliação? 

 
3 - No seu processo formativo quais aspectos avaliativos você considera importantes que você apreenda 

para o exercício da sua profissão de professor. 

 
4 -  Relacionado a forma como avaliar (estudante, professor, sistema, conteúdos), quais aspectos você 

considera importantes na sua formação para ser capaz de desenvolver processos avaliativos? 

5 – Baseado na formação que recebe, o que você tomaria como referência para avaliar a aprendizagem dos 

estudantes, quando for professor? 

 
6 – Na sua percepção como futuro professor, que aspectos relativos a avaliação da aprendizagem você 

considera importantes para serem abordados pelos seus professores para que você seja capaz de desenvolver 

processos avaliativos adequados?  

7 –Você se considera preparado para desenvolver processos avaliativos em sala de aula? Por que? 

8 – Você teve acesso a teorias sobre avaliação da aprendizagem escolar no decorrer da sua formação? 

9 – Em algum momento da sua formação você teve conteúdos que o prepararam para elaborar os diferentes 

tipos de questões? 

10 – O que você conclui sobre a sua formação em avaliação da aprendizagem para ser professor?  



95 
 

 

APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - 

MESTRADO 

 
PESQUISA: A formação dos licenciandos em avaliação da aprendizagem em um Instituto Federal 
Pesquisador Responsável: Arthur Pires da Silva 

Orientadora: Sandramara Matia Chaves 

 

Guia para Entrevista 

 

O Sr.(Sra) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa de Mestrado denominado  “A 

formação dos licenciandos em avaliação da aprendizagem em um Instituto Federal ”, que será 

desenvolvido vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

PPGECM da Universidade Federal de Goiás – Campus Goiânia. Esse projeto encontra-se sob a 

coordenação da Profª. Dr. Sandramara Matias Chaves. 

Acreditamos que este trabalho fornecerá dados importantes que darão suporte a estudos e 

diagnósticos sobre a realidade dos cursos de licenciatura do Instituto Federal no que tange ao processo 

de avaliação. Ressaltamos que seu nome e de sua instituição não será divulgado.  

 Agradecemos a sua colaboração 

 

1 – Quais conteúdos sobre avaliação da aprendizagem escolar você trabalha com seus alunos? 

2 - Tendo como referência a sua prática avaliativa dentro das finalidades da avaliação (examinar, classificar, 

selecionar, valorizar a aprendizagem, diagnosticar dificuldades, etc.) com que frequência elas são utilizadas? 

3 - A avaliação pode ser apreendida de diferentes maneiras no processo de ensino. Nesse sentido, no 
processo de formação dos seus estudantes a avaliação pode ser entendida de que forma? (ameaça, controle, 

punição, dialogo, contribuição) 

 
4 - No processo de ensino que você desenvolve, quais aspectos que dizem respeito a avaliação você 

considera importantes que o estudante apreenda para o exercício da sua profissão de professor. 
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5 -  Relacionado a forma como avaliar (estudante, professor, sistema, conteúdos), quais aspectos você 

considera importantes no processo formativo dos futuros professores? 

6 – Baseado na formação que você dá para seus estudantes, o que você acredita que eles tomariam como 

referência para avaliar a aprendizagem dos seus estudantes, quando forem professor? 

7 – Você considera que seus estudantes estão sendo formados no que diz respeito as teorias da avaliação da 

aprendizagem, procedimentos e instrumentos avaliativos? 

8– Seus estudantes foram preparados para elaborar diferentes tipos de questões? 

9 -No que diz respeito  a formação em avaliação dos seus estudantes no Ensino Superior para ser 

professor, o que você  conclui sobre essa formação ? 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – 

MESTRADO 

Pesquisador Responsável: Arthur Pires da Silva 

Nome do Entrevistado: __________________________________________________ 

     E-mail:________________________________________________________________ 

 

Senhor professor(a), 

Este questionário tem o objetivo de levantar dados para a Pesquisa sobre a formação de 

professores em avaliação da aprendizagem nos Cursos de Licenciatura do Instituto Federal. 

Solicito a sua colaboração com o desenvolvimento desse trabalho, respondendo as perguntas 

a seguir. 

 

1 - Sabemos que todos os atos praticados e situações vivenciadas diariamente pelo homem 

passam por uma avaliação, intencionalmente ou não, e, portanto, constituem alvos de 

comparação e julgamento, onde se estabelecem critérios para verificar se tudo funciona como 

esperado. Partindo de seu conhecimento prático e também pedagógico o que você entende 

por avaliação? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________  

2 – A matriz curricular do seu curso proporciona aos seus alunos conhecimentos sobre as 

diferentes vertentes de avaliação? 

(   ) Sim    (   ) Não      (   ) Não estou apto a responder 

3 – Os planos de ensino das disciplinas que você leciona, contemplam a temática da avaliação 

da aprendizagem? 
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(   ) Sim    (   ) Não 

Se sim, 

Você considera que esses conteúdos preparam os alunos para exercer o papel de professor 

avaliador? Porque? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

4- Sabe-se que a avaliação é fundamental e intrínseca à prática educativa, é por meio dela 

que o professor observa se o avanço de seus alunos acompanha suas expectativas ou se é 

preciso repensar sua prática pedagógica, em contrapartida, para o aluno, a avaliação 

possibilita a percepção de seu desempenho e das falhas no seu aprendizado às quais ele deve 

estar atento. Nesse sentido, considerando o conhecimento teórico e/ou prático, você 

considera que a prática avaliativa, no curso que o senhor (a) leciona, alcança esses objetivos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

5 – A avaliação pode desempenhar papéis em todas as instâncias no meio educacional, não é 

exclusividade entre professor e aluno, diante disso, você considera importante 

abordar/discutir a temática da avaliação em um curso de formação de professores? 

Sim (   )    Não (   ) 

Porque? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

6 -   Diante das experiências em avaliação e do   seu conhecimento sobre o tema, qual a sua 

conclusão sobre a abordagem da avaliação da aprendizagem no curso que você atua? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

Muito obrigado pela sua participação. 


