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RESUMO

O tema desta pesquisa é a avaliação da aprendizagem na educação 

superior, e o objeto de estudo é o conhecimento da avaliação da aprendizagem 

de professores bem avaliados pelos alunos. O objetivo geral deste estudo é 

conhecer  a  avaliação  da  aprendizagem  desenvolvida  por  professores  bem 

avaliados  pelos  alunos  nos  cursos  de  Pedagogia  e  Odontologia  do  Centro 

Universitário de Anápolis, UniEvangélica.  

Esta pesquisa está vinculada à linha Formação e profissionalização 

docente, do programa de pós-graduação, stricto sensu, em nível de mestrado 

da Universidade Federal de Goiás. 

A  abordagem  de  pesquisa  é  a  qualitativa  com  fundamentos  da 

etnografia.  Esta  abordagem  se  apresenta  como  a  mais  adequada  para  a 

natureza  desse  trabalho,  pois,  se  caracteriza  pelo  contato  direto  de  quem 

pesquisa com a situação pesquisada.

Este  trabalho  está  estruturado  em  quatro  capítulos.  O  primeiro 

capítulo contempla a fundamentação teórica sobre avaliação institucional, bons 

professores  e  avaliação  da  aprendizagem.  O  segundo  capítulo  trata  do 

Percurso  da  pesquisa.  No  terceiro  capítulo  é  apresentada  e  analisada  a 

avaliação praticada pelos professores do estudo.  Por  fim,  o quarto  capítulo 

aborda considerações sobre os resultados alcançados.  

Os resultados do trabalho mostram que a avaliação realizada pelos 

professores, de um lado, no curso de Odontologia identifica-se a uma prática 

avaliativa alicerçada ainda na concepção de avaliação como medida, onde a 

variação de instrumentos avaliativos traduz uma avaliação contínua, mas não 

formativa.  Muito  embora  haja  o  desejo  dos  professores,  expresso  em  sua 

linguagem, pela busca de ruptura com as práticas tradicionais, sua realização 

ainda não ocorre de todo, na prática. 

No  curso  de  Pedagogia  avaliação  se  configura  como  prática  de 

promoção  e  inclusão  do  aluno  na  construção  do  conhecimento.  É  uma 

6



avaliação que pode ser considerada como formativa, contínua, sistêmica. Os 

instrumentos  aplicados  nesta  avaliação  possibilitam  ao  aluno  relacionar 

conhecimentos teórico e práticos. É uma avaliação voltada para ajudar o aluno 

a aprender. 

Desse  modo,  conclui-se  que  a  avaliação  praticada  por  estes 

professores  se  insere  em  um  contexto  de  avanços  e  retrocessos,  de 

contradições vividas e faladas, de desejos de mudança, de reconhecimento de 

uma  prática  que  é  complexa  e  difícil,  de  práticas  inovadoras,  de  querer 

avançar, mas sem saber como e, por fim, da coragem daqueles que fazem a 

mudança acontecer.
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ABSTRACT

The  subject  of  this  research  is  the  learning  evaluation  in  High 

Education. The object of this study is the knowledge of learning  teachers who 

are well  evaluated by students.  The main objective of this work is know the 

learning evaluation made by teachers who are well  evaluated by students in 

Education and Dental courses of University Centre of Anapolis, UniEvangelica, 

in Goiás.  

The  investigation  has  a  qualitative  approach  with  basis  on 

ethnography.  It  is  the right  approach  to  this  kind of  research because it  is 

characterized by direct contact with the situation investigated. 

This  research  is  structured  into  four  chapters.  The  first  chapter 

presents the theoretical  basis  about  High Evaluation,  Good teaches in  High 

Education and Learning Evaluation. The second chapter tells about how the 

research  was  made.  In  the  third  chapter  is  presented  and  analyzed   the 

evaluation  made by  teachers.  The fourth  chapter  is  a  conclusion  about  the 

study.    

The  results of this work show that the learning evaluation practiced 

by teachers in those courses is in one hand, in Dental course, it is relation to a 

conception of evaluation as a measure of learning. In this conception there is 

the use of different ways of evaluating the student, however, this practice, does 

not mean  the conception of a formative evaluation. Though, these teachers 

show in their speeches that a new approach to evaluation is necessary, their 

actions show that it is not happen in classroom practice at all. 

In  other  hand,  In  Education  course  it  is  possible  evaluation  is 

portrayed  as  a  promotional  practice  of  student.  It  shows to  be  an  inclusive 

practice in relation to student and Knowledge. It is a formative, continued and 
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systemic evaluation. It is an evaluation that makes possible to students relation 

their  theoretical  and  practical  knowledge.  It  is  an  evaluation  that  helps  the 

student how to learn. 

In this way,  the conclusion is that  the evaluation that  is  made by 

these teachers is in the context of advances and reverses, of contradictions that 

are  lived  and  spoken.  There  are  desires  to  changing,  and  the  teachers 

recognize that evaluation is a hard and complex practice. On the other hand 

they want to advance, but they don’t know how to do that. At least, there is a 

courage in some of them, and they made the changing happen.   

9



                     Soneto a Quatro Mãos1

Tudo de amor que existe em mim foi dado.
Tudo que fala em mim de amor foi dito.
Do nada em mim o amor fez o infinito
Que por muito tornou-me escravizado.

Tão pródigo de amor fiquei coitado
Tão fácil para amar fiquei proscrito.
Cada voto que fiz ergueu-se em grito
Contra o meu próprio dar demasiado.

Tenho dado de amor mais que coubesse
Nesse meu pobre coração humano
Desse eterno amor meu antes não desse.

Pois se por tanto dar me fiz engano
Melhor fora que desse e recebesse
Para viver da vida o amor sem dano

1 Paulo Mendes Campos e Vinícius de Moraes: Extraído do livro "Vinícius de Moraes - Poesia completa e 
Prosa", Editora Nova Aguilar S.A. - Rio de Janeiro, 1998, pág. 516.
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INTRODUÇÃO

            
           A avaliação como atividade humana de julgar está presente em todas as 

sociedades desde o começo dos tempos. Em toda história da  humanidade ela 

aparece  impregnada  de  subjetividade,  normas,  padrões,  comportamentos  e 

códigos criados pelo homem. 

No princípio, quando Deus criou o mundo, ao contemplar sua obra, 

avaliou que tudo era bom. 

Pigmalião depois de dias e noites de trabalho avaliou que Galatéia 

era sua mulher ideal. 

Hércules  ao  empreender  seus  doze  trabalhos,  possivelmente 

desenvolveu estratégias de avaliação na busca do êxito. 

Michelangelo ao finalizar Davi, avaliou que ele era tão perfeito que lhe 

disse: fala! 

As magníficas imagens, de olhos comoventes, do mestre do barroco 

mineiro, o Aleijadinho, foram criadas em meio a dor do artista entre as dores 

oriundas da lepra, em seu sofrimento, avaliou, talvez, que somente tanta dor 

(os  movimentos  das  mãos  ficaram  comprometidos  pela  doença,  ele  só 

conseguia trabalhar se um ajudante amarrasse as ferramentas nos membros) 

valia tamanha beleza.  

   Quando Dante retrata o inferno, na Divina Comédia, as prostitutas e 

adúlteras, depois de avaliadas e condenadas, aparecem na perpétua oscilação 

em  um  abismo  sombrio.  Os  hereges  são  congelados  num  rio  de  sangue. 

Outros pecadores ardem em um dilúvio de chuva que abrasa. Nessa visão, 

entre a promessa do paraíso e a ameaça do inferno, o cristão deve avaliar o 

que quer para si na outra vida. 

Cervantes, ao narrar a história do Cavaleiro da Triste Figura, avaliou 

que o sucesso daquele tipo de gênero literário junto ao grande público valia 

uma das maiores sátiras aos preceitos que regiam as histórias fantasiosas dos 

heróis de cavalaria. 
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Ao  invadir  a  Rússia,  Napoleão  à  frente  do  exército  francês, 

desconsiderou o poder do "general frio", o rigoroso inverno russo que minou as 

tropas francesas. Muitos soldados morriam de fome, sede, e de doenças como 

a gangrena.  Dos 450.000 soldados que invadiram a Rússia  apenas 30.000 

sobreviveram. Napoleão avaliou mal a situação. 

Quando o rei  persa, Xerxes,  com três milhões de soldados, tentou 

passar pelas Termópilas,  avaliou mal a força dos trezentos espartanos, que 

estavam dispostos a morrer lutando para que sua pátria fosse poupada. 

Erros  e  acertos  são  conseqüências  de  decisões,  de  julgamentos 

humanos e estão presentes na trajetória da avaliação, pois, avaliar é “apontar 

para o valor.  E só se fala  em valor no departamento do humano, que é o 

campo do simbólico, da atribuição de significado, de sentido” (Rios, 2001, p. 

113).  De acordo com esta autora avaliar  é ter  um olhar  que rompe com a 

indiferença, que indica pontos de referência na apreciação da realidade. Emitir 

valor  significa  antes  de  tudo  não  ficar  indiferente.  E  não  ficar  indiferente 

significa preocupar-se, ocupar-se do outro. É como na história de Lázaro e do 

homem rico. O homem rico nunca reparava que Lázaro estava sofrendo com a 

pobreza e a angústia. Pelo que conhecemos da parábola contada por Jesus, o 

homem rico foi avaliado e reprovado no teste da preocupação com o outro, ele 

era indiferente. 

Na educação, a avaliação da aprendizagem do aluno se constituiu ao 

longo da história como instrumento de aprovação e/ou reprovação, separando 

quem  sabe  de  quem  não  sabe,  quem  aprendeu  de  quem  não  aprendeu, 

decidindo, enfim, o prosseguimento ou não do aluno nos estudos.

O termo avaliação da aprendizagem é recente, de acordo com Feniliet 

et al (2002), em 1930, e é atribuído a Ralph Tyler, educador norte americano 

que se dedicou ao estudo de um ensino que fosse eficiente.  

Neste estudo sobre avaliação da aprendizagem nos debruçamos sobre 

a  sala  de  aula  da  educação  superior,  especificamente  a  sala  de  aula  da 

graduação.  Veiga (2000) considera que a sala de aula é o espaço onde o 

professor  faz  o  que  sabe,  o  que  sente,  e  onde  se  posiciona  quanto  à 

concepção de sociedade, de homem, de educação, de escola, de aluno, e de 

seu próprio papel. É nesse espaço que pretendo entender como a avaliação da 
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aprendizagem  é  concebida  e  realizada  pelos  professores  indicados  pelos 

alunos como os melhores professores.    

A sala de aula é “uma caixa-preta que continua indevassável” Libâneo 

(2006)2.  Esta afirmação expõe o desconhecimento que ainda existe sobre o 

que de fato ocorre nos espaços destinados à aula nos vários níveis de ensino, 

inclusive na educação superior.  Muito embora haja pesquisas em educação 

que mostrem como as práticas docentes são realizadas, inclusive as práticas 

bem-sucedidas,  a  meu  ver  ainda  há  muito  a  se  pesquisar  para  a  efetiva 

compreensão do que acontece pedagógica. 

 Ao propor este estudo sobre a prática de avaliação de professores que 

na visão dos alunos são identificados como bons professores, é necessário 

notar  que  muitas  vezes  os  critérios  com  que  os  alunos  e  a  sociedade 

caracterizam um bom professor, são inteiramente diferentes do que a teoria 

educacional, apesar de poucos consensos, defende, pois, nem sempre aquele 

que é representado pelo aluno como bom professor  o é  do ponto  de vista 

teórico, e vice versa, o considerado pela teoria como bom professor não o é do 

ponto de vista da representação dos alunos. É importante atentar para o fato 

de  que  as  avaliações que os  alunos  fazem dos  professores  pertencem ao 

campo  das  representações  e,  nesse  sentido,  trata-se  de  avaliações 

extremamente  marcadas  por  características  sociais  e  são  carregadas  das 

noções e preconceitos presentes na sociedade. O conceito de bom professor 

em nosso tempo atual, muitas vezes se confunde com o conceito de professor 

bem sucedido. Na sociedade capitalista em que vivemos, ser bem sucedido 

significa  ter  uma  melhor  conta  bancária  e  um  ótimo  salário.  Assim,  um 

professor de cursinho tem os maiores salários do país pode ser considerado 

mais bem sucedido que, um professor universitário que produz conhecimento, 

que  faz  pesquisas,  que  apresenta-se  em  congressos,  que  escreve  artigos 

científicos e que ensina bem a seus alunos.  No meu entendimento,  o bom 

professor,  é  aquele  que tem formação,  isto  é,  tem formação teórico-prática 

consistente;  compreende  as  relações  entre  sociedade  e  educação, 

compreende  o  conteúdo  que  ministra;  sabe  mobilizar  os  alunos  para  a 

aprendizagem,  contribui  para  que  o  aluno  pense  autonomamente,  entende 

2Trecho da conferência ministrada em 02/04/2006 – ForGRAD – Centro-Oeste sobre a formação docente para a 
educação superior.  Anotações pessoais
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como o processo de conhecimento ocorre; adere à profissão, não tem medo de 

falar  que gosta do que faz;  tem uma cultura profissional,  se avalia sempre; 

investe  na  aprendizagem  do  aluno  e  na  sua  própria.  Tudo  isto  numa 

perspectiva de humanização do homem.

A avaliação da aprendizagem na prática pedagógica cotidiana da sala 

de  aula  se  configura  como um dos  elementos  integrantes  do  processo  de 

ensino-aprendizagem  cotidianamente  no  contexto  da  aula,  nas  várias 

dimensões da prática que não pode ser visto de modo isolado. Desse modo, a 

avaliação da aprendizagem do aluno é um elemento que sofre as influências 

mais gerais da problemática educacional e do modelo de pensamento vigente. 

Neste  modelo  de  pensamento  a  escola  é  concebida  como  uma  instituição 

autoritária e disciplinadora que na maioria das vezes forja um aluno passivo e 

receptivo. Na maioria das vezes, este aluno não tem oportunidade de discutir a 

avaliação, porque isto seria colocar no foco da discussão o que ela simboliza: a 

força e o poder do professor.  

O perfil do bom professor desta pesquisa foi constituído pelos alunos 

na avaliação institucional interna na dimensão corpo docente. A adoção deste 

perfil de bom professor é ponto de partida para este estudo. A pretensão deste 

estudo  é  buscar  dados  para  entender  como  alguns  dos  professores  bem 

avaliados pelos alunos concebem e realizam a avaliação da aprendizagem.  

 Apesar  de haver  autores que questionam a competência do aluno 

para avaliar o professor, como é o caso de Demo (2004), que compreende que 

“é muito complexo avaliar um professor, e que não se pode reduzir à noção 

curta do “gosto” do aluno para este fim”, a escolha na direção do olhar do aluno 

sobre quem era o bom professor, se justifica pelo entendimento de que o aluno 

é  um  dos  protagonistas  do  processo  ensino-aprendizagem,  assim  como  o 

professor.  Este aluno é o destinatário do seu ensino e, portanto, da avaliação 

realizada em aula, daí a importância de partir daquele professor que o aluno 

considera bom professor. Sobre isto, Cunha (2004) afirma que,

o aluno faz sua própria  construção de bom professor,  mas sem 
dúvida,  esta  construção  está  localizada  num  contexto  histórico-
social. Nela, mesmo difusa ou pouco consciente, estão retratados 
papéis que a sociedade projeta para o bom professor. Por isso, ele 
não é fixo, mas se modifica conforme as necessidades dos seres 
humanos situados no tempo e no espaço (p.64).    
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Com estas considerações, tal  visão de bom professor é a visão do 

aluno de uma instituição de educação superior privada. Esta visão se situa em 

um  determinado  tempo  (quatro  anos).  Este  olhar  do  aluno  é  fruto  do 

julgamento (somos seres humanos e, portanto, seres valorativos) e como tal 

apresenta o entendimento predominante do que é um bom professor. Existem 

crenças em nossa sociedade atual, como existiria em qualquer outra, daquilo 

que ela enquanto sociedade,  em uma época específica,  espera dos papéis 

desempenhados pelos indivíduos em suas profissões. A metáfora apresentada 

por Berger e Luckmann (1999) parece indicar como se efetiva esta construção, 

“os atores corporificam papéis e efetivam o drama ao representá-lo em um 

determinado palco” (p.104). Ou seja, o que se espera de um bom professor, 

em  determinada  época  é  que  o  papel  por  ele  desempenhado  atenda  às 

expectativas da sociedade naquele contexto.  

Como então, este professor considerado bom pelos alunos, avalia? Na 

busca  de  respostas  para  esta  pergunta  a  proposta  deste  trabalho  foi 

apresentada. A avaliação que o professor faz está subordinada ao seu modo 

de ensinar, pois, este, desencadeia processos avaliativos equivalentes. Assim, 

foi necessário o mergulho na prática dos professores, em sala de aula, para 

melhor  entender  como  de  fato  a  avaliação  da  aprendizagem  do  aluno  é 

realizada. 

Nesse sentido, o tema desta pesquisa é a avaliação da aprendizagem 

na educação superior, e o seu objeto de estudo é o conhecimento da avaliação 

da aprendizagem de professores bem avaliados pelos alunos. 

A escolha deste tema advém de questionamentos feitos pela autora 

desde os tempos do ensino médio, na época denominado 2º grau, na década 

de 1980, quando fez o magistério, curso de formação de professores para a 

então  chamada  escola  primária.  Naquele  tempo,  alguns  professores  e 

professoras eram considerados por nós alunos, “melhores” que outros. Eram 

diferentes  em  seu  jeito  de  ministrar  aulas  e  se  destacavam  pelo  fato  de 

conseguirem fazer com que os alunos gostassem de suas aulas mais do que 

das aulas de outros professores. Eram professoras ou professores que não 

precisavam recorrer às pressões psicológicas para que os alunos fizessem as 

“tarefas”. Quando estes professoras ou professoras avaliavam a aprendizagem 
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do aluno não havia o tal do “terrorismo” que a maioria dos outros fazia. Na 

“prova”  ou em qualquer  outra  atividade avaliativa  ficávamos tranqüilos,  não 

sentíamos o clima de tensão tão característico desses momentos. Tinha-se a 

impressão de que aqueles professores eram diferentes, parecia que gostavam 

tanto do que faziam, e não se sentiam nem um pouco constrangidos em fazer 

do momento da prova ou do teste um espaço de bem-estar. Muitas vezes na 

hora da prova esclareciam dúvidas sobre o conteúdo ministrado, e ali mesmo a 

gente aprendia alguma coisa que tinha escapado em aula ou estudando em 

casa.  Esta foi uma característica fundamental para, no caso desta pesquisa, 

definir quem era o bom professor, ou o professor que marcou a vida da autora 

positivamente,  motivando  até  mesmo  a  imitá-los,  mais  tarde,  na  prática 

docente de avaliação. Estes professores pareciam saber que “a prova é um 

momento privilegiado de estudo e não um acerto de contas” Moretto (2007 p. 

29). Os alunos terminavam a prova com as dúvidas esclarecidas, sem stress e 

sem odiar o professor para sempre. 

Castanho  (2001)  coleciona  relatos  escritos  de  professores  sobre 

lembranças  de  professores  que  marcaram  seus  alunos,  positiva  ou 

negativamente. Sobre estas lembranças a autora afirma que de “modo geral, 

as boas lembranças superam as lembranças de maus professores” (p.155). 

Perrenoud (1999) afirma que “quando resgatam suas lembranças de escola, 

certos  adultos  associam  a  avaliação  a  uma  experiência  gratificante, 

construtiva,  para  outros,  ela  evoca,  ao  contrário  uma  seqüência  de 

humilhações” (p.9).  No meu caso,  as boas lembranças dos meus melhores 

professores  se  traduzem no modo  como eles  lidavam com a avaliação da 

aprendizagem.  Não  que  fossem  “bonzinhos”,  ou  que  “aprovassem  todo 

mundo”, ou que “estivessem certos”, mas hoje percebo que mesmo que eles 

não soubessem, conseguiam fazer com que ensino, aprendizagem e avaliação 

fosse um só processo e isto, fazia toda a diferença.  

 A trajetória docente da autora iniciou-se em 1986, como professora na 

educação  infantil,  no  Jardim  de  Infância.  Lecionou  também  no  ensino 

fundamental, no ensino médio, em escolas públicas e privadas em Ceres-Go. 

Desde  1993  tem  trabalhado  na  Associação  Educativa  Evangélica, primeiro 

como docente  no  curso  de  Letras,  no  campus de  Ceres,  onde ministrou  a 

disciplina Prática de Ensino e Estágio Supervisionado por 10 anos, depois, ao 
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mudar-se para Anápolis-Go em 2001, continuou nesta instituição assumindo a 

Coordenação  da  Avaliação  Institucional  interna.  Em  2005  após  ser 

selecionada no Mestrado em Educação da UFG e tendo a oportunidade de 

fazer uma pesquisa no mestrado a realização deste desejo antigo, que era o de 

estudar  a  avaliação  da  aprendizagem.  Ou  seja,  tentar  entender  como  é  a 

avaliação, sob o ponto de vista do professor e do ponto de vista do aluno que é 

parceiro deste, no processo de ensinar e de aprender. 

           A questão que não queria calar era qual professor pesquisar? Em 2005, 

após algumas leituras realizadas por ocasião das disciplinas do mestrado e, 

em especial por causa das discussões realizadas na disciplina Formação de 

Professores,  a  opção que se materializava era a de pesquisar  a  avaliação 

daqueles  professores  que  na  visão  do  aluno  são  considerados  bons 

professores. A utilização dos relatórios de avaliação docente foi para identificar 

quais  professores,  na  visão  dos  alunos  eram  considerados  os  melhores 

professores. Por qual motivo a escolha de partir destes relatórios? Ao trabalhar 

especificamente na avaliação do corpo docente, era perceptível que  em todos 

os  cursos  alguns  professores  sempre  se  sobressaiam  ao  serem avaliados 

pelos alunos. Estes professores eram sempre os mesmos, com melhores notas 

e conceitos.  Este foi  o elemento desencadeador desta pesquisa quando no 

mestrado ocorreu a oportunidade de elaborar um projeto. É sobre a avaliação 

destes professores que trata este estudo. Fiz um levantamento nos relatórios 

de avaliação institucional no período de quatro anos, 2001, 2002, 2003 e 2004. 

Entre  2001  e  2004  eram  aplicados,  semestralmente, 

questionários para que os alunos avaliassem o desempenho dos professores 

nas disciplinas que  lecionavam. O questionário era composto por questões 

objetivas, com conceitos que correspondiam a uma escala numérica de 0.0 a 

5.0, sendo que 5.0 era a nota máxima. Após um período de coleta, que variava 

de 10 a 15 dias, eram elaborados relatórios com os dados do desempenho dos 

professores.  Estes relatórios eram enviados sigilosamente  a cada professor 

para que tivessem conhecimento sobre como os alunos viam seu desempenho. 

O diretor do curso recebia um relatório com os dados de todos os professores 

de seu curso. Nestes questionários, respondidos pelos alunos para avaliação 

do corpo docente,  havia  espaço destinado a  comentários.  Neste  espaço,  a 
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maioria  dos alunos adjetivava a prática de alguns professores com elogios. 

Isto,  a  meu  ver,  era  indício  de  que  estes  professores,  seriam  “bons 

professores”, na visão dos alunos. Analisando os comentários pude identificar 

um conjunto de características que diferenciavam estes professores dos outros. 

De modo geral, os alunos escreviam que estes professores eram 

educados, valorizavam o desempenho dos alunos, eram éticos, abertos 

às mudanças, claros em suas explicações, interativos, possuíam ótima 

metodologia, estavam sempre motivando o aluno, atenciosos, educados, 

equilibrados,  dominavam  o  conteúdo,  eram  objetivos,  tinham  muito 

conhecimento  e  excelente  didática,  eram  preocupados  com  a 

aprendizagem do aluno, carismáticos, estavam sempre disponíveis, eram 

muito  rigorosos,  sabiam  chamar  a  atenção  dos  alunos  quando  estes 

estavam  errados,  tiravam  dúvidas  dentro  e  fora  da  sala,  impunham 

respeito, eram generosos.  Chegavam sempre mais cedo, eram amigos, 

cobravam o aprendizado do aluno de forma justa, eram enérgicos quando 

necessário, não gritavam nem brigavam e elogiavam o aluno3,

Como  podemos  notar,  os  questionários  de  avaliação  docente 

forneceram informações que caracterizaram o perfil do “bom professor” na ótica 

do aluno dos cursos de Odontologia e Pedagogia do Centro Universitário de 

Anápolis. Esta instituição de educação superior foi constituída inicialmente na 

década de 1960 como Faculdades Isoladas. Na década de 1980 transformou-

se em Faculdades Integradas e desde 2003 tornou-se o Centro Universitário de 

Anápolis, UniEVANGÉLICA4. 

As características do “bom professor” da UniEVANGÉLICA coincidem 

de certo modo com aquilo que a literatura a respeito do tema tem mostrado. 

Castanho (2001), em sua pesquisa, afirma que

as características que tornaram marcantes tais professores são várias, 
destacando-se em todas elas a profunda inter-relação entre aspectos 
profissionais e pessoais. É possível perceber que a dimensão pessoal 
e a dimensão profissional se entrelaçam, fazendo um todo indivisível e 
responsável por uma postura admirável como professor (p.155).

3 Afirmações retiradas dos relatórios de avaliação institucional da UniEvangélica (2001, 2002, 2003, 2004).
4 No Capítulo III é feita uma maior descrição da instituição
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  Para este estudo, a escolha dos professores considerados bons pelos 

alunos  está  delimitada  pelo  questionário  aplicado  aos  alunos  da 

UniEVANGÉLICA, no processo de avaliação de docentes. Assim, a escolha do 

bom  professor  pelos  alunos  foi  determinada  pelas  opções  contidas  no 

questionário. 

Muito  embora  o  questionário  institucional  de  avaliação  respondido 

pelos alunos (Anexo 1) em nenhum momento perguntasse quem era o melhor 

professor, considerei como professores bem-sucedidos, para este estudo, os 

professores que receberam notas entre 4.5 a 5.0. Além das questões objetivas, 

nos  questionários  de  avaliação  docente,  há  espaço  para  o  aluno  fazer 

comentários  sobre  o  desempenho  do  professor  na  disciplina.  Estes 

comentários confirmaram o que a nota já indicara, qual seja, os professores 

com notas maiores recebiam dos alunos comentários muito positivos sobre seu 

desempenho  em aula.  Estas  informações  foram fundamentais  para  que  eu 

identificasse  quais  professores  eram  considerados  bons  professores.  Na 

descrição  de  atitudes,  comportamentos  e  posturas  dos  professores  em 

questão,  aspectos  positivos  eram  sempre  nomeados  como  características 

destes professores.

Ressalta-se  que a  utilização de dados da avaliação institucional  no 

caso da pesquisa se constituiu como fonte para composição do perfil do bom 

professor na visão do aluno. Sobre a avaliação de professores como fonte de 

dados, Cunha (1989) afirma que à época da realização de sua pesquisa sobre 

“o bom professor e sua prática” não havia possibilidade de se contar com tais 

dados. A autora afirma que “não se percebia uma tradição importante sobre 

avaliação de professores. Não havia nenhuma experiência que consolidasse 

esta  modalidade  de  avaliação”  (p.63).  Atualmente,  mesmo  após  a 

implementação  do  SINAES  (Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação 

Superior),  em 2004, não podemos afirmar que a cultura da avaliação esteja 

consolidada, ela está em construção. Entretanto, apesar de muitos dados da 

avaliação serem questionáveis,  como em qualquer  avaliação,  fiz  opção por 

utilizá-los neste estudo. 

A importância de se pesquisar o tema proposto decorre do fato de que 

os  dados  da  avaliação  institucional  se  tornaram,  para  mim,  fonte  de 

questionamentos.   Diante  do  perfil  levantado  do  bom  professor  muitos 
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elementos poderiam ser pesquisados, no sentido de entender como as práticas 

pedagógicas ocorrem em sala de aula. Por exemplo, seria interessante buscar 

compreender  como o professor “valoriza o desempenho do aluno ou o que 

significa  ter  uma ótima  metodologia”,  ou  ainda,  buscar  um aprofundamento 

para  o  que  é “ter  uma  excelente  didática”. Preferi,  entretanto,  evitar  tais 

elementos da prática pedagógica para me deter na avaliação da aprendizagem, 

dimensão que sempre chamou minha atenção ao longo da vida escolar, ora 

como aluna, ora como professora. 

A  avaliação  da  aprendizagem  no  contexto  em  que  vivemos  é  um 

momento  onde  a  expressão  do  poder  do  professor  se  concretiza.  Nos 

momentos avaliativos podem ser expressas ações e atitudes de grandeza ou 

de autoritarismo do professor. Geralmente, a avaliação está na fronteira entre 

duas  posturas  distintas  do  professor,  uma autoritária,  outra  democrática.  O 

interesse por entender melhor como este fenômeno toma forma no contexto da 

sala de aula da educação superior é a mola propulsora deste estudo. Como se 

não bastasse isso, o questionário de avaliação aplicado aos alunos para que 

avaliassem os professores, evidenciava este aspecto da prática docente que 

merece destaque na eleição do bom professor. 

A  partir  disso,  no  grupo de questões objetivas,  mesmo no caso dos 

professores melhores avaliados, apareciam com menor valoração e conceitos 

atribuídos  pelos  alunos  três  questões  relacionadas  à  avaliação  da 

aprendizagem.  Estas três questões procuravam averiguar como o professor 

lidava com a avaliação. Na primeira pergunta os alunos tinham que responder 

se  o  professor  divulgava  e  discutia  os  critérios  de  avaliação.  Na  segunda 

questão, se o professor diversificava as atividades avaliativas e na terceira, se 

o professor analisava e discutia os resultados das atividades avaliativas para a 

melhoria  do  desempenho  acadêmico.  Embora  a  menor  valoração  destas 

questões pelos alunos não tenha interferido significativamente na média geral 

do professor, pois, no cômputo geral a média ficou acima de 4.5, este fato, 

porém, deixou-me inquieta. Mesmo que estes aspectos, que no conjunto total 

não tinham interferido na média do professor para que fosse bem avaliado pelo 

aluno,  de algum modo,  pareciam mostrar que havia  algo a investigar sobre 

como o processo de avaliação da aprendizagem se desenrola no interior da 
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sala de aula do ensino superior. Percebi que a avaliação da aprendizagem do 

aluno na graduação da UniEVANGÉLICA  requeria atenção.

Nessa perspectiva a pesquisa pretende contribuir com os estudos que 

entendem  ser  necessário  compreender  de  que  maneira  a  avaliação  da 

aprendizagem é realizada no espaço da aula do ensino superior. Na expressão 

de Sordi (2000), 

já  passa de hora  de olhar  além do buraco da fechadura, 
para enxergar,  com um pouco mais de nitidez,  o que nos 
espreita na condição de educadores interessados em fazer 
acontecer um ensino superior qualitativamente diferenciado 
simultaneamente  regido  pela  ética  da  solidariedade  entre 
professores e estudantes (p. 132).

Assim, estudar como é a avaliação realizada em aula, por professores 

bem avaliados pelos seus alunos, pode se tornar subsídio para as pesquisas 

que analisam os cursos de graduação em geral e a prática docente no ensino 

superior.  Nesse sentido, André (2004) assegura que 

estes estudos têm mostrado que existe um saber que vai 
sendo  construído  pelos  professores  com  base  nas 
situações  concretas  encontradas  no  seu  ambiente  de 
trabalho e que estão relacionadas ao tipo de aluno que ele 
tem, as condições e aos recursos institucionais (...) (p. 81). 

Os  estudos  que  buscam  compreender  a  prática  docente  de 

professores  da  educação superior,  e  em especial  este,  que,  destaca como 

professores bem avaliados pelos alunos concebem e realizam a avaliação da 

aprendizagem,  pode  revelar  caminhos,  até  mesmo  para  se  pensar  o 

aperfeiçoamento docente em nível superior. Inclusive na proposição de cursos 

de formação continuada que atendam efetivamente  as carências de muitos 

professores que se tornam professores na educação superior da noite para o 

dia.  Ou  ainda,  identificar  possíveis  êxitos  nas  práticas  avaliativas  destes 

professores. 

É notório que problemas de ensino-aprendizagem, em geral, não se 

separam  dos  problemas  mais  gerais  encontrados  no  campo  educacional 

superior.  Assim  é  com avaliação.  Ela  possui  os  mesmos rituais  e  atitudes 

presentes nos outros níveis de formação. Geralmente, a avaliação possui  o 
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estigma da discriminação,  do autoritarismo e da classificação daqueles que 

conseguiram  aprender  e  dos  que  não  conseguiram,  dos  alunos  que 

conseguiram passar com melhores notas e dos que não conseguiram porque 

tiraram notas muito ruins. A habilidade mais enfatizada e cobrada na avaliação 

ainda é a memorização de conhecimentos e sua reprodução.  Por  vezes,  o 

professor no interior de suas práticas de avaliação, se vê impotente diante de 

uma  prática  cristalizada  historicamente.  Assim  como  o  aluno,  o  professor 

muitas vezes é refém de uma avaliação punitiva e classificatória. Cunha (1989) 

chama atenção em sua pesquisa sobre o bom professor e sua prática que, do 

ponto de vista pedagógico, há certa incidência no apontamento da avaliação 

como  a  principal  dificuldade  dos  respondentes  de  sua  pesquisa  (os  bons 

professores). Atualmente, após vinte e oito anos da realização desta pesquisa, 

não se percebe muita diferença no cenário da educação superior na direção de 

uma mudança de atitude em relação à avaliação da aprendizagem do aluno. 

Há  avanços,  sem  dúvida,  mas  a  avaliação  ainda  é  uma  das  grandes 

dificuldades do professor na sua prática docente. Configura-se como elemento 

de  desconforto  para  muitos,  ou  uma fronteira  de  difícil  ultrapassagem para 

outros. Mesmo que se fale muito em avaliação, como tem ocorrido nos últimos 

tempos,  ela  continua  predominantemente  sendo  associada  à  nota,  à 

reprovação ou aprovação, à seleção, em síntese, um nó a desatar. Segundo 

Masetto (2003), 

Na  prática  docente,  seja  pela  cultura  escolar,  seja  pelas 
experiências pessoais, seja pela tradição dos cursos universitários, 
a avaliação traz consigo a idéia de nota, de poder, de aprovação ou 
reprovação, de autoridade, de classificação de alunos para os mais 
diversos fins. ( p. 148)

 

Por certo, entender como a avaliação da aprendizagem ocorre em um 

dado contexto,  pode  contribuir  para  a  reflexão  na  direção  da  melhoria  das 

práticas avaliativas, pois se como afirma Chaves (2001), “a investigação sobre 

a  prática  avaliativa  em  sua  totalidade  e  de  forma  contextualizada  na 

universidade é ainda incipiente”  (p. 154), um estudo como este é de grande 

relevância.   É  nesse  contexto  que  esta  pesquisa  se  configura  como 

investigação  para  melhor  conhecimento  de  como  a  avaliação  vem  sendo 
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realizada na sala de aula da educação superior, especificamente, na aula da 

graduação.  

                 O objetivo  geral  deste estudo é conhecer  a  avaliação da 

aprendizagem desenvolvida por professores bem avaliados pelos alunos nos 

cursos  de  Pedagogia  e  Odontologia  do  Centro  Universitário  de  Anápolis, 

UniEVANGÉLICA. Para o alcance deste intento, foram propostos os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Descrever  e  analisar  os  instrumentos  de  avaliação  da 

aprendizagem,  utilizadas  pelos  professores  bem avaliados  pelos 

alunos. 

2.  Identificar  quais  concepções  de  avaliação  estão  presentes  nas 

práticas  e  instrumentos  avaliativos  utilizados  pelos  professores 

considerados  como  bem-sucedidos  pelos  alunos  dos  cursos  de 

Pedagogia e Odontologia do Centro Universitário de Anápolis.

3. Mostrar, caso existam, regularidades e recorrências nas práticas e 

instrumentos  de  avaliação  da  aprendizagem dos  professores  de 

Odontologia e Pedagogia do Centro Universitário de Anápolis.

4. Identificar  quais  saberes  são  mobilizados  pelo  professor  para  a 

realização das práticas avaliativas. 

O interesse em compreender como os professores destes dois cursos 

concebem e realizam a avaliação da aprendizagem de seus alunos define os 

procedimentos  metodológicos  para  a  realização  deste  estudo  e  propõe  as 

questões norteadoras para a pesquisa: 

1. Quais instrumentos de avaliação da aprendizagem são utilizados pelos 

professores considerados bem-sucedidos? 

2. Quais são as concepções de avaliação dos professores considerados 

bem-sucedidos?

3. Quais saberes são mobilizados pelos professores na realização de suas 

práticas avaliativas? 
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4. Existem regularidades entre as características das práticas avaliativas 

realizadas pelos professores bem-sucedidos? 

5. Essas práticas avaliativas diferem das que são regularmente praticadas 

pelos professores do ensino superior? 

6. Há uma relação direta entre a qualidade da avaliação praticada e o fato 

de esses professores serem indicados como “bons professores”?

Esta  pesquisa  está  estruturada  em quatro  capítulos.  O capítulo  I 

contempla  a  fundamentação  teórica  sobre  avaliação  institucional,  bons 

professores e avaliação da aprendizagem. O capítulo II trata do Percurso da 

pesquisa.  O  capítulo  III  apresenta  e  analisa  a  avaliação  praticada  pelos 

professores do estudo. Por fim, o capítulo IV aborda considerações sobre os 

resultados alcançados na pesquisa.  

Diante  das  questões  apresentadas  nesta  introdução,  é  necessário 

primeiramente,  entender  os  elementos  teóricos  que  estão  presentes  neste 

estudo. Isto nos remete ao capítulo I que, apresenta os conceitos de Avaliação 

institucional, bons professores e avaliação da aprendizagem. Estes conceitos 

foram importantes para a realização da pesquisa.
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CAPÍTULO I

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA PESQUISA

1. A avaliação da educação superior no Brasil

 

Leite (2005) afirma que “a avaliação das universidades, além de ser 

datada do século XX, é um fenômeno gestado na América do Norte e revivido 

na Inglaterra sob o governo de Margareth Tatcher” (p. 47-48).  De acordo com 

a autora devido à origem da avaliação das instituições de educação superior 

ela é colocada sob o véu capitalista, liberalizante ou neoconservador. Outras 

influências,  entretanto,  segundo  a  mesma  autora,  podem  ser  encontradas, 

mostrando que a avaliação pode ter orientações diferentes. As avaliações mais 

antigas  que  se  tem  notícia  ocorreram  na  China.  Desde  1985,  este  país 

desenvolve  avaliações  institucionais  das  universidades.  Da  mesma  época, 

meados  de  1980,  datam  processos  nacionais  de  avaliação  na  Europa 

Continental,  França,  e  Holanda,  em  especial,  buscando  contrapor-se  à 

regulação neoliberal trazida pelo “estilo Tatcher” de avaliar.

De acordo com Libâneo (2001), no campo da educação, até alguns 

anos atrás, a avaliação era tratada muito mais como atividade da escola, isto é, 

quando se falava em avaliação entendia-se a avaliação da aprendizagem do 

aluno em aula. O autor afirma que hoje, diante da preponderância de análises 

mais  globais  das  relações  entre  educação  e  desenvolvimento  econômico, 

ganha relevo a avaliação de sistemas educacionais e do conjunto de escolas. 

No seguinte texto (2001), o autor reafirma isto:

Com  a  globalização  da  economia  e  a  acelerada  revolução 
tecnológica,  as  organizações  financeiras  internacionais  voltam  -se 
para o planejamento das políticas educacionais dos países a fim de 
ajustá-las às exigências da produção do consumo, dos mercados, da 
competitividade. Por isso faz-se cada vez mais necessária a distinção 
entre a avaliação do aproveitamento escolar dos alunos e a avaliação 
institucional,  ou seja, entre a avaliação feita pelos professores e a 
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avaliação  da  eficácia  dos  sistemas  de  ensino  e  do  conjunto  de 
escolas (p.200).  

Explicando o conceito de avaliação institucional ou de políticas públicas, 

Leite (2005) esclarece que esta avaliação “dedica-se a avaliar a instituição como 

um todo ou as políticas públicas em seu caráter global” (p. 33). 

A educação superior no Brasil, como em outros países, está vivendo 

um período de diversas alterações em seu sistema de ensino.  Segundo Cunha 

(2005), esta situação se deve ao fato de que

No contexto  da expansão do ensino superior  brasileiro,  as políticas 
governamentais optaram por uma estratégia de incentivo à iniciativa 
privada  favorecendo  a  ampliação  significativa  do  número  de 
universidades, centros universitários e faculdades isoladas (p.97).  

  Com  o  crescimento,  a  expansão  e  a  flexibilização  do  sistema,  o 

cenário  se  configura  com  mudanças  na  estrutura  curricular  (Diretrizes 

Curriculares),  alterações nos critérios  de  ingresso nas Instituições de Ensino 

Superior  (IES),  exigência  de  titulação  do  corpo  docente  e,  infelizmente,  em 

alguns  casos,  com  uma  diminuição  da  boa  qualidade  do  ensino.  Catani  e 

Oliveira (2002), confirmam isto.

O atual  modelo de reconfiguração da educação superior  no Brasil 
baseia-se  em  uma  política  de  diversificação  diferenciação,  que 
associa  flexibilidade,  competitividade  e  avaliação,  objetivando  uma 
expansão acelerada do sistema (p.49).  

Os  autores,  ao  analisarem  a  dinâmica  de  mudanças  no  campo 

universitário brasileiro e o processo de metamorfose das universidades públicas, 

analisando  o  cenário  no  final  do  governo  FHC,  afirmam  que  o  modelo  de 

expansão adotado no país se caracteriza pela diferença no perfil das IES e pela 

diversificação e flexibilização da oferta. Isto, o que, de acordo com os autores, 

tende a se aprofundar,  no futuro próximo, em conseqüência “das políticas de 

ajustamento  do  sistema  ao  crescimento  da  demanda  e  ao  atendimento  das 

exigências do mercado” (p. 49). 
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 Panizzi (2005), afirma que mesmo com a expansão nos últimos anos 

do sistema de educação superior no Brasil, percebe-se um quadro de exclusão 

de alunos nesse nível de ensino ainda muito grande: 

Por  falta  de  vagas  nas  instituições  públicas  ou  por  não  poderem 
pagar uma instituição particular, milhares de jovens não têm acesso 
à educação superior (p. 8).

 Diante dos desafios que o país enfrenta atualmente, entre criar mais 

vagas e zelar pela boa qualidade do ensino a ser oferecido, está a necessidade 

de um sistema de avaliação que consiga atender a proposição do chamado 

Estado-Avaliador que é a definição de uma centralidade significativa para a 

avaliação, acreditando que é ela a condição de base da mudança, capaz de 

garantir,  através  da  normatização,  resultados  e  produtos  que  assegurem a 

eficiência. Janela Afonso (2001) vem chamando atenção para o fato de

estar em curso a transição de uma forma de regulação burocrática e 
fortemente  centralizada  para  uma  forma  de  regulação  híbrida  que 
conjuga o controle pelo Estado com estratégias de autonomia e auto-
regulação das instituições educativas ( p. 26).

É evidente que a boa qualidade da educação não se restringe apenas 

ao desempenho do professor, mesmo que este seja personagem importante no 

processo  ensino-aprendizagem,  mas  não  lhe  pode  ser  imputada  a 

responsabilidade total pelo sucesso ou insucesso de todo o processo.  

O documento “Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação 

das Instituições”,  divulgado pelo  MEC/INEP,  deixa  perceber  pelo  menos no 

discurso, uma preocupação governamental com a “necessidade de promover a 

melhoria da qualidade da educação superior por meio do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES)”. Reforça-se, nessa perspectiva, o 

desvelamento das precariedades e pontos positivos da área educacional que 

acabam por influenciar, direta ou indiretamente, o trabalho dos professores no 

espaço da aula.

Embora o SINAES não estabeleça normas de capacitação didática do 

docente, há uma íntima relação entre o desempenho didático do professor e o 

desempenho do aluno e, dessa forma, sugere que tais avaliações, mesmo não 
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incidindo diretamente na qualidade docente, indiretamente, acabam por afetá-

la. 

No  contexto  das  mudanças  pelas  quais  a  sociedade  atual  está 

passando,  seja  no  campo  cultural,  seja  no  campo  político  e  econômico,  a 

avaliação  das  instituições  de  educação  superior  torna-se  obrigatória  pelo 

Estado. A avaliação Institucional aparece como uma grande força instrumental 

de gestão, mas as questões técnicas que lhe dizem respeito tocam de leve, 

apenas em seu conteúdo visível e superficial. As questões que se travam no 

terreno  dos  valores  políticos  e  filosóficos  são  muito  mais  complicadas  e 

significativas e, talvez por isto, muitas vezes, nem sejam discutidas. De acordo 

com Dias Sobrinho (2000), “a Avaliação Institucional é um campo de disputas 

que ultrapassam as questões mais aparentes e formais da organização e do 

gerenciamento das instituições educativas” (p.89). 

               A avaliação no Brasil, como experiência, foi influenciada inicialmente 

pela literatura norte-americana, da mesma forma que esta influenciou muitos 

outros países do ocidente, isto, porque os Estados Unidos possuem mais de 

meio século de teorias e práticas em avaliação, que ocorreram, no âmbito do 

Estado, após a II Guerra Mundial. A avaliação no Brasil tornou-se obrigatória 

pelo Estado somente para o sistema educacional  e foi  institucionalizada na 

década de 1990,  anos que foram marcados notadamente  pelo  crescimento 

político das orientações neoliberais de Estado. Confirmando isto, Dias Sobrinho 

(2003)  afirma que “sob o domínio  do Estado avaliador  dos últimos anos,  a 

avaliação  da  educação  superior  tem  sido  praticada  como  instrumento 

privilegiado de regulação” (p. 31).

Até o começo da década de 1970, não se discutia muito a necessidade 

de  avaliar  instituições  de  educação  superior.  Em  1976,  o 

Departamento  de  Assuntos  Universitários  (DAU),  hoje  Secretara  de 

Educação  Superior  (SESu),   realizou  um  grande  seminário 

internacional  sobre pesquisa  institucional  e  avaliação  para o ensino 

superior. 

 

               Ao fazer um levantamento das iniciativas em avaliação do ensino 

superior  no  Brasil,  Leite  (1997)  relata  que,  em 1989 o  MEC,  apoiado  pelo 
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British Council, promoveu em Brasília o Seminário  Institucional Evaluation in 

Higher Education. Neste mesmo período algumas universidades organizaram 

seus  próprios  processos  de  avaliação  institucional.  Exemplos  desses 

processos  são:  a  UnB  -  Universidade  de  Brasília  em  1987;  a  UFPR  – 

Universidade Federal do Paraná em 1988; USP - Universidade de São Paulo 

em 1988 e da UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas em 1991. Em 

1992,  o  MEC  promoveu  a  vinda  ao  Brasil  da  British  Council  Mission que 

realizou  em  Brasília  um  seminário  de  avaliação  institucional  com  vários 

dirigentes das universidades brasileiras. Em 1993, o Ministério da Educação 

recebeu proposta do Fórum de Pró-Reitores (Forgrad), sobre a criação de um 

programa de apoio à avaliação de um programa do ensino de graduação.

                 Ainda neste ano, o Ministério da Educação instituiu uma Comissão 

Nacional para propor um sistema brasileiro de avaliação do ensino superior. A 

comissão  era  composta  por  representantes  dos  reitores  das  universidades 

federais, das associações das universidades públicas estaduais e municipais, 

das IES particulares e confessionais. Esta Comissão era também constituída 

por um comitê assessor formado por representantes indicados. Desse modo, 

em  1993,  surgia  o  PAIUB  com  dotação  orçamentária  própria  e  com  livre 

adesão das universidades. Como afirma Leite (1997), este modelo de avaliação 

emergiu das bases universitárias e adiantando-se ao Estado. Quando, anos 

depois, no governo Lula, em 2003, elaborou-se o documento “Bases para uma 

nova proposta de Avaliação da Educação Superior Brasileira”, elaborado pela 

comissão especial de avaliação, declarou-se o seguinte texto sobre o PAIUB: 

“embora sua experiência tenha sido curta, conseguiu dar legitimidade à cultura 

da avaliação e promover mudanças visíveis na dinâmica universitária” (p.18). 

Ainda segundo Leite (2005), “teria sido este modelo, o primeiro contato das IES 

nacionais  com  um  procedimento  institucional  de  avaliação”.  Dentre  as 

instituições precursoras deste modelo estavam a Unicamp, a UnB e a UFPR. 

Em  1995,  contrariando  este  processo  democrático,  o  MEC  iniciou 

paralelamente um outro processo de institucionalização de práticas avaliativas 

diferentes  das  bases  do  PAIUB,  isto  é,  baseado  em  outros  enfoques 

avaliativos.  Por  meio  da  Medida  Provisória  1018  de  8/06/1995  o  governo 

implantou o ENC – Exame Nacional de Cursos, o chamado ‘Provão’, com o 
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objetivo de avaliar o ensino, aplicando suas primeiras provas no final do ano de 

1996. 

              Também em 1996, foi editado o Decreto n° 2026 de 10 de setembro 

de 1996 que trata dos procedimentos de avaliação dos cursos de graduação e 

das instituições de ensino superior, “normatizando” todo o sistema com projetos 

reguladores  que,  segundo  Leite  (1997),  apontavam  para  uma  cultura  de 

submissão.  A  partir  daí  foram  implantados  mecanismos  de  avaliação, 

juntamente com o ENC, realizados por  alunos concluintes da graduação;  a 

análise das condições de ensino (ACE); a Avaliação das condições de oferta 

(ACO), dentre outros mecanismos que tiveram ampla divulgação na mídia. O 

MEC  criou  grande  aparato  normativo  para  sustentação  e  regulamentação 

destes instrumentos e, para operá-los, constituiu comissões de especialistas de 

diversas áreas da comunidade acadêmica. Enquanto no PAIUB a preocupação 

estava com a totalidade, com o processo e com a missão da instituição na 

sociedade, no ENC a ênfase recai sobre os resultados, com a produtividade, a 

eficiência,  com o controle do desempenho frente a um padrão estabelecido 

com a  prestação  de  contas 5.  Na  lógica  dessa  ótica  quantitativa,  seguindo 

Cunha (2005), “a qualidade de um curso se mede pelos recursos educacionais, 

físicos, financeiros e pedagógicos da instituição” (p.22). Exemplificando, quanto 

mais titulados forem os professores, melhor será a qualidade do ensino. Nessa 

visão, os critérios mais importantes para definir a qualidade de uma instituição 

passa a ser “a produção científica e a titulação do corpo docente” (p.21).

              Em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a Presidência 

da  República,  em 1º  de  janeiro,  apresentando  uma  proposta  de  avaliação 

diferente  daquela  que  vigorou  até  2002,  no  governo  Fernando  Henrique 

Cardoso.  Em 28 de abril de 2003 foi designada por Portaria da SESu6, uma 

Comissão Especial de Avaliação (CEA) com a finalidade de analisar, oferecer 

subsídios,  fazer  recomendações,  propor   critérios  e  estratégias  para 

reformulação dos processos e políticas de avaliação da educação superior e 

elaborar  revisão  crítica  dos  seus  instrumentos,  metodologias  e  critérios 

utilizados.  O relatório final da CEA ficou conhecido como “Sistema Nacional de 
5 Relatório-Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior  (SINAES):  bases  para  uma  nova 
proposta de avaliação da educação superior, 2003,  p.18.
6 Secretaria de Educação Superior
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Avaliação da Educação Superior (SINAES): bases para uma nova proposta de 

avaliação  da  educação  superior  brasileira”. Um  ano  após  a  criação  da 

comissão, em abril  de 2004 a Lei n° 10.861 instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Segundo  Leite  (2005),  na  concepção  do  SINAES,  são  as  próprias 

instituições  que  se  auto-avaliam  a  partir  de  seu  modelo  institucional,  sua 

missão e sua realidade (p. 65). Os princípios que regem o SINAES pautam-se 

no  compromisso  social  que  a  instituição  deve  ter  com a  comunidade e  na 

responsabilidade  social  que  os  cursos  de  graduação  devem  assumir,  por 

exemplo, através de seus projetos de extensão e apoio ao aluno. Destacam-se 

ainda  o  caráter  público  dos  procedimentos,  dados  e  resultados  vindos  do 

processo de avaliação.  Busca-se  assegurar  a  identidade  e  diversidade das 

instituições e de seus cursos, como também, a participação do corpo docente, 

discente,  técnico-administrativo  e  sociedade  civil  por  meio  de  suas 

representações. É claro que tudo isso exigirá das IES a reorganização do modo 

como lidam com o processo de ensino, pesquisa e extensão, pois todas estas 

ações serão avaliadas no momento de credenciamento ou da renovação de 

credenciamento das instituições. De acordo com Belloni (1995), a avaliação é 

uma realização que objetiva a tomada de consciência sobre a instituição. Sua 

busca  é  a  melhora  da  universidade.  Para  a  autora,  a  autoconsciência 

institucional é contribuição importante para o processo de tomada de decisão, 

tanto em nível individual quanto em nível coletivo.  

Em 2005, as IES realizaram seus processos de avaliação interna. As 

dimensões a serem avaliadas na auto-avaliação das IES seriam no mínimo, 

dentre outras que as instituições escolhessem, as dez dimensões do SINAES, 

contidas no documento “Orientações gerais para o roteiro da auto-avaliação 

das instituições” elaborado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES) e publicado em 2004. As dez dimensões são “1. Missão e 

planos  de  desenvolvimento  institucional;  2.  Políticas  para  ensino,  pesquisa, 

extensão e pós-graduação (stricto e lato sensu); 3. Responsabilidade social da 

instituição; 4. Comunicação com a sociedade; 5. Políticas de pessoal (docentes 

e  técnico-administrativos)  e  carreiras;  6.  Organização  e  gestão;  7.Infra-

estrutura  física  (de  ensino,  de  pesquisa,  biblioteca,  etc);  8.  Planejamento  e 

33



avaliação  (auto-avaliação);  9.  Políticas  de  atendimento  aos  estudantes, 

incluindo egressos; 10. Sustentabilidade financeira.”

 Ao final do processo de auto-avaliação, em 2006, as instituições de 

educação  superior  enviaram  ao  Inep7 os  relatórios  da  avaliação  realizada. 

Segundo a Lei 10. 861, a etapa seguinte do processo, é a avaliação externa, 

quando os avaliadores do Inep verificarão nas instituições o que foi expresso 

no  relatório  de  auto-avaliação.  Os  documentos  do  SINAES  em  relação  à 

avaliação externa afirmam que o olhar externo deverá reafirmar as fortalezas e 

fragilidades  assim  como  potencialidades  das  IES.  A  premissa  básica  da 

avaliação externa, segundo as diretrizes para a avaliação das instituições, deve 

ser a criação de um espaço de aprendizagem importante para as instituições, e 

um  marco  na  construção  de  caminhos  adequados  em  busca  da  melhor 

qualidade do trabalho realizado em cada uma das instituições de educação 

superior no país. 

2. A avaliação institucional na  UniEVANGÉLICA

         Historicamente o percurso avaliativo na instituição teve início na década 

de 1980, mais precisamente em 1985, quando ainda era “faculdades isoladas”. 

“A  preocupação  com  os  pontos  fracos  do  ensino-aprendizagem  e  as 

potencialidades  com  o  objetivo  de  favorecer  melhores  resultados”8,  fez 

perceber  a  necessidade  da  avaliação  na  gestão  da  então  Faculdade  de 

Odontologia João Prudente – FOJOP – que buscou por meio de questionários 

avaliativos aplicados junto a docentes e discentes os indicadores para nortear a 

correção  de  rumos.  Compilados  os  dados,  foram  dados  a  conhecer  pelos 

Chefes  de Departamentos  aos  professores.  Após  a  avaliação  inicial,  foi 

oferecido um curso de didática,  a  todos os professores da unidade,  com o 

objetivo de proporcionar melhor adequação do docente no processo didático-

pedagógico em que estava inserido.  Salienta-se que alguns professores da 

então Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão foram convidados a aplicar os 

7 Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixera.
8 Fala do diretor da faculdade na época, Dr Djalma Maciel de Lima. 
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instrumentos de avaliação, compilar seus dados e apresentar os resultados, 

além de sugerir e participar ativamente no processo em curso na Odontologia.

Outra experiência ocorreu em 1995, mais precisamente em 28 de 

novembro  de  1995,  quando  foi  instituída  pela  Portaria  21/95  -  da  Diretoria 

Executiva, uma Comissão Especial de Avaliação composta por membros do 

corpo docente da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, tendo por objetivo 

avaliar o desempenho didático-pedagógico dos docentes das faculdades. 

Em  1996,  mais  uma  iniciativa  de  avaliação  foi  implantada  na 

Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, em Ceres, onde funcionavam 

os cursos de Letras e Pedagogia.  O trabalho de auto-avaliação ocorreu por 

meio  da  avaliação do corpo docente  pela  direção da unidade por  meio  de 

fichas  de  observação  do  trabalho  do  professor  ao  longo  do  semestre  e,  a 

análise do desempenho dos alunos nas verificações de aprendizagens (VAs), 

para  posterior  discussão  com  os  professores  sobre  as  possibilidades  de 

melhorias dos alunos com problemas na aprendizagem. Como conseqüência 

desta auto-avaliação foi enviada uma proposta de ação pedagógica para o ano 

de 1997.

Pode  ser  percebido  no  Projeto  de  Avaliação Institucional  do  Centro 

Universitário  de  Anáplois,  UniEvangélica  (2004),  que  houve  um período  de 

arrefecimento das atividades avaliativas que foram retomadas apenas em 2001 

quando  a  instituição  apoiou  o  processo  de  auto-avaliação,  denominado 

Avaliação Institucional. Em um primeiro momento, em outubro e novembro de 

2001,  houve  a  contratação  de  uma consultoria  para  orientar  o  trabalho  de 

avaliação.  Neste  período,  foram implantados  procedimentos  e  instrumentos 

para  avaliação  de  cada  setor  da  instituição.  Estes  procedimentos  e 

instrumentos foram inseridos no contexto mais amplo de avaliação institucional 

que teve inicio em 2004, com a implantação em nível nacional do SINAES. A 

infra-estrutura institucional foi avaliada em 2001 e 2002. O Corpo Docente foi 

avaliado pelos discentes em 2001, 2002, 2003 e 2004. 

No Projeto de Avaliação da IES (2004), aparece a afirmação de que 

enquanto  muitas  instituições  continuavam  contratando  assessorias  e 

consultorias  para  elaborarem  projetos  e  realizarem  a  avaliação,  a 

UniEVANGÉLICA preferiu investir no “pessoal da casa” criando a Assessoria 
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Acadêmico-Pedagógica que seria a responsável  pelo processo de avaliação 

interna da instituição. Para tanto, era preciso estudar a avaliação, e foi isto que 

as  pessoas  do  setor  fizeram.  Conhecer  outras  experiências  de  IES que  já 

realizavam  a  auto-avaliação,  fazer  cursos  de  capacitação  em  avaliação 

institucional  foram  ações  desenvolvidas  pelos  responsáveis  pelo  trabalho. 

Concomitante a estas ações aprendia-se a avaliar fazendo avaliação. Em 2003, 

construíram-se  outros  instrumentos,  que  foram levados  à  comunidade  para 

serem validados e só depois disso foram aplicados com o uso da Internet. Para 

tanto, houve a criação de um sistema próprio de avaliação on line.  

Em 2004,  segundo consta em seu projeto  de avaliação institucional 

(2004),  a  UniEVANGÉLICA  ao  aderir  ao  SINAES  propõe-se  a  superar  os 

desafios  iniciais  de  desarticulação  identificados em relação à  realização  de 

uma avaliação mais global, na medida em  que  a nova proposta de avaliação 

“configura-se como elemento fundamental da proposta de mudanças que se 

impõem  às  instituições  de  educação  superior  contemporâneas”9 Nessa 

perspectiva  de  mudança,  ao  abrir  espaço  para  discussões,  privilegiando  a 

participação  de  todos  os  segmentos  da  comunidade  universitária  e  da 

sociedade civil  organizada,  a  instituição,  segundo seu Projeto  de  Avaliação 

Institucional (2004), cria um processo coletivo para desvelar sua realidade. E 

assim  sendo,  promove  a  legitimidade  para  a  Avaliação  Institucional  da 

UniEVANGÉLICA constituindo-se como elemento do seu Projeto Pedagógico 

Institucional.

2. 1  Ênfase na avaliação do corpo docente

Segundo  seu  Projeto  de  Avaliação  Institucional  (2004)  nos  três 

primeiros anos (2001, 2002 e 2003) de implementação do projeto de avaliação 

institucional  não  se  conseguiu  realizar  uma  avaliação  global  como  era  o 

pretendido.   As  dificuldades  institucionais  em ter  pessoal  suficiente  para  a 

realização  do  trabalho,  não  oportunizaram  o  êxito  planejado.  Em  meio  às 

dificuldades,  o  foco  acabou  ficando  na  avaliação  do  corpo  docente  pelo 

9 Diretrizes para a Avaliação da Educação Superior, p.4, de 26 de agosto de 2004.
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discente. Em 2003, houve o acréscimo da avaliação do diretor de curso pelo 

professor e pelo aluno. 

Neste contexto,  percebia-se que surgiram questionamentos entre  os 

professores,  tais  como,  por  que  só  o  professor  é  avaliado?  Avaliação 

institucional  é  isso?  Além  destas  questões,  percebeu-se  que,  na  visão  do 

aluno,  alguns  professores  utilizaram  os  resultados  da  avaliação  como 

instrumento de punição. Aqueles alunos que avaliaram os professores abaixo 

da  média  ou  que  fizeram  comentários  que  não  foram  do  agrado  destes 

professores, se sentiram prejudicados por eles e até perseguidos. Mesmo que 

não  houvesse  identificação  nos  questionários,  muitas  vezes  os  professores 

diziam em sala de aula: “eu sei quem escreveu isso ou aquilo”. Isto criava um 

clima de tensão entre aluno e professor.  Não havia uma discussão madura 

sobre  os  resultados.  O que se  percebia  era  que  o  professor  muitas  vezes 

entendia que ser avaliado pelo aluno era dar a oportunidade do “troco”. Para o 

aluno parecia a mesma coisa. Isto ficou claro em algumas falas de alunos que 

na  época  de  aplicação  dos  questionários  de  avaliação  do  corpo  docente, 

diziam na sala de aula aos professores que aquela era a “vez deles”, ou seja, 

era a hora da vingança do aluno. Isto reforçou o mal estar entre os professores 

pelo fato de só eles estarem sendo avaliados em três anos de coleta de dados.
  Ficou claro que avaliar o professor é um desafio, as dificuldades são 

complexas, do mesmo modo que ser professor também o é. Seu saber fazer só 

pode  ser  compreendido  com os  olhos  nas  múltiplas  determinações  de  sua 

história individual e profissional. Avaliar o professor deveria fazer parte de um 

contexto maior que é a questão da formação para a docência na educação 

superior.  Neste  sentido,  avaliação  do  professor  e  finalidades  formativas 

deveriam se inter-relacionar intimamente, podendo, esse processo, sob uma 

perspectiva  de  meta-avaliação,  oferecer  elementos  na  direção  da 

sistematização de atributos que importam serem considerados em programas 

de formação de profissionais e em sua prática docente, bem como na direção 

da definição dos critérios através dos quais se possa avaliar a efetividade da 

prática docente. 

Para os professores o fato de serem avaliados formalmente foi visto 

como algo novo e desafiador.   Formalmente,  porque a avaliação deixava a 

informalidade  dos  comentários  feitos  nos  corredores  para  a  formalidade de 
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respostas dadas a um instrumento (questionário) que tinha como conseqüência 

a elaboração um relatório de avaliação com a soma do conjunto de todas as 

respostas.  Ou seja,  cada professor  recebia  um relatório  das  respostas  dos 

alunos de cada turma em que lecionava. O momento de receber o envelope 

lacrado  com  os  resultados  da  avaliação  dos  alunos  era  muitas  vezes  um 

momento de apreensão para o professor, quando não, de sofrimento profundo. 

Muitos professores até comentavam que se sentiam deprimidos com o modo 

como  os  alunos  avaliavam  seu  desempenho.  Diziam  que  não  esperavam 

aquele conceito ou aquela nota. Outros questionavam a competência do aluno 

para fazer tal  avaliação. Em raros momentos os resultados foram utilizados 

para  uma  discussão  madura  sobre  a  incidência  de  resultados  não 

“satisfatórios” para o professor. Poucos se questionavam sobre o motivo de 

não terem sido avaliados conforme suas expectativas.  Havia casos em que 

percebia-se uma grande discrepância entre a auto-avaliação do professor a e 

avaliação  que  os  alunos  faziam  dele.  Houve  casos  de  professores  que 

atribuíam  a  si  próprios  a  nota  máxima  (5,0)  enquanto  que  os  alunos  o 

avaliavam com (3,0). Talvez a dificuldade histórica de lidar com a avaliação da 

aprendizagem tenha provocado no professor este mal-estar em relação a ser 

avaliado pelo aluno. 

A história desta modalidade de avaliação (avaliação do corpo docente) 

é  muito  recente.  Está  em construção  e,  além disso,  está  impregnada  pela 

concepção  de  avaliação  tradicional  punitiva,  excludente  e  classificatória.  A 

ausência  de  uma cultura  de  avaliação  para  a  melhoria  dos  processos  e  a 

fragilidade na formação pedagógica do professor não lhe permite perceber que 

há muitas possibilidades pedagógicas na avaliação do seu trabalho por outros, 

seja o aluno, os pares, os superiores. Na maioria das vezes o professor se 

sente acuado e colocado em “xeque”. Assim, as dificuldades que a maioria dos 

professores  neste  país  tem  em  relação  à  avaliação  da  aprendizagem  são 

transferidas à avaliação de modo geral, inclusive a avaliação do corpo docente 

feita pelo aluno. 

3. O bom professor - definindo o conceito. 
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Diferentes  trabalhos  como  os  de  Cunha  (1989);  Moisés  (1998); 

Abramovich (1997); Patrício (2005); Castanho (2001) levaram-nos a identificar 

características  que  fazem  de  alguns  professores  uma  lembrança  positiva, 

marcante e inesquecível na memória de seus alunos. Por conseguinte, estas 

pesquisas  contribuíram  para  mostrar  um  pouco  daquilo  que  ocorre  como 

prática docente nos espaços destinados à aula em nossas escolas. Porém, o 

que hoje se sabe a respeito do que ocorre na relação professor, conhecimento 

e aluno ainda se configura como insuficiente diante do muito que há a desvelar. 

Cunha  (1989)  mostra  em  sua  pesquisa  que  dentre  as 

características  mais  importantes  dos  bons  professores  para  os  alunos 

aparecem  o  domínio  do  conteúdo,  a  escolha  de  formas  adequadas  de 

apresentar a matéria e o bom relacionamento com o grupo, além do senso de 

humor do professor que, segundo os alunos, se traduz no modo do professor 

tornar a aula interessante.

    O  conceito  de  bom  professor  é  um  conceito  construído 

historicamente.  No contexto  atual  podemos apontar  algumas características 

básicas  do  que  entendemos  por  bom  professor.  Sabemos  dos  riscos  que 

corremos  ao  caracterizar  o  bom professor  uma  vez  que  tal  caracterização 

envolve o aspecto valorativo que é subjetivo. Por vezes, o nosso conceito de 

bom  professor  é  uma  referência  ideal.  Contudo,  o  bom  professor  desta 

pesquisa  é  aquele  apontado  pelos  alunos  como  tal.  Em nossa  sociedade, 

como em qualquer outra, existem expectativas com relação ao desempenho 

profissional dos indivíduos. Não seria diferente no tocante ao desempenho do 

professor que, para ser considerado bom deve responder às expectativas do 

momento atual.   

Essa  discussão  sobre  o  bom professor  se  insere  no  contexto  das 

reflexões feitas sobre profissionalidade docente. Em meados de 1990, divulga-

se no Brasil um amplo movimento de discussão sobre este assunto. Emergia 

nessa  época  o  conceito  de  saberes  docentes.   De  acordo  com  Enricone 

(2005), o estudo sobre o saber docente teve início na década de 1990 por meio 
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de  autores  como  Gauthier,  Tardif,  Nóvoa  e  Perrenoud,  que  estudaram  a 

profissão  e  as  competências  do  professor.  Os  estudos  estrangeiros  sobre 

saberes docentes têm servido de referência para a pesquisa brasileira. Estão 

em evidência várias tipologias afirmando a complexidade deste tema. Para fins 

deste  estudo,  entretanto,  farei  apenas  uma  abordagem  geral  para 

entendimento do conceito, já que este não é o tema principal da pesquisa10.  

 Tardif (2002) conceitua saber docente como “um saber plural formado 

pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experiênciais” (p.35-65). 

Para Gauthier (1998), os saberes docentes são aqueles adquiridos para o ou 

no  trabalho  e mobilizados tendo em vista  uma tarefa  ligada ao ensino,  ao 

universo de trabalho do professor, exigindo da atividade docente uma reflexão 

prática.  Nessa  perspectiva,  o  professor  passa  a  ser  denominado  como 

profissional provido de saberes.  

O conceito de profissionalidade pode ser encontrado em Cunha (2007) 

ao  afirmar  que  “o  termo profissionalidade  tem sido  introduzido  nas  últimas 

reflexões sobre a afirmação profissional e se traduz na idéia de ser a profissão 

em ação, em processo, em movimento” (p.14). A autora cita Sacristán (1983) 

quando este fala da profissionalidade como “a expressão da especificidade da 

atuação dos professores na prática, isto é, o conjunto de atuações, destrezas, 

conhecimentos, atitudes e valores ligados a ela que constituem o específico de 

ser professor” (p.54). 

Entendemos que o bom professor não deve ser caracterizado somente 

levando-se em conta os saberes profissionais. Menos ainda se essa concepção 

for muito restrita. Contudo, não há como negar que avaliar bem se constitui em 

um saber profissional do professor. Além disso, nessa ação de avaliar existem 

saberes mais específicos que configuram o avaliar bem e o ser bom professor. 

Um bom professor  deve  ter  uma boa visão teórica  das coisas que 

ensina, uma concepção da disciplina que seja competente e consistente, além 

de uma visão interdisciplinar. Este professor precisa entender bem o papel dele 

no contexto social e na formação do aluno. Leite e Ramos (2007) acrescentam 

que  os  professores  “além  do  conhecimento  da  matéria  a  ensinar,  devem 

10 Saberes docentes devem ser considerados,  nesta pesquisa,  no sentido de identificar saberes que os 
professores mobilizam em suas práticas de avaliação. 
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possuir um corpo de conhecimentos profissionais que potenciem uma formação 

de qualidade aos alunos (...)” (p.29). As autoras continuam

é reconhecido que os professores precisam deter conhecimentos do 
sistema em que  estão  inseridos  e  das  finalidades  que  o  orientam, 
conhecimentos  dos  princípios  gerais  de  organização  e 
desenvolvimento do currículo, como os que se prendem às estratégias 
de  ensino  e  às  possibilidades   que  estas  oferecem  para  a 
aprendizagem,  os  que  dizem  respeito  à  comunicação  e  à  relação 
pedagógica, à avaliação da aprendizagem e do ensino. Ou seja, sendo 
a  docência  universitária  uma  atividade  complexa  que  requer  uma 
multiplicidade de saberes, considera-se importante promover formação 
para esse exercício docente é urgente realizar investigações que se 
debrucem sobre a sua natureza e seu caráter (p.29).

É nesse  sentido  que  esta  investigação  busca  também  debruçar-se 

sobre  os  saberes  que  o  professor  mobiliza  ao  realizar  a  avaliação  da 

aprendizagem de seus alunos.  Embora  os  saberes  profissionais  não sejam 

foco  desse  estudo  não  poderíamos  ignorar  que,  ao  avaliar,  o  professor 

mobiliza uma multiplicidade de saberes que buscam dar conta desse complexo 

“saber  avaliar”.  Assim,  ao  nos  referirmos  a  saberes  profissionais  estamos 

falando dos saberes que o professor mobiliza na sua prática de avaliação e 

estes saberes são aqueles afirmados por Guimarães (2001) como sendo 

os saberes disciplinares,   saberes  pedagógico-didáticos  e  saberes 
relacionados  à cultura profissional (...) saberes disciplinares referem-
se  a  conhecimentos  das  ciências  humanas  e  naturais,  integrando 
uma cultura geral. (...). Saberes pedagógico–didáticos referem-se a 
conhecimentos  específicos  da  mediação  do  processo  ensino-
aprendizagem;  a  saberes  relacionados  à  teoria  da  educação; 
relacionados ao trabalho coletivo e princípios da organização escolar 
e, por último, a nexos entre escola sistema escolar e social Saberes 
relacionados  à  cultura  profissional  referem-se  a  explicitar  e 
compartilhar, no processo de formação inicial, o ofício docente como 
profissão (...) (p.43-44). 

(Márcia, eu achei que o conceito de bom professor, posto na p. anterior, 
ficou muito restrito. Nós discutimos muitos outros aspectos. Vc não se 
lembra?)
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4. A avaliação da aprendizagem: várias lógicas, poucos consensos. 

A avaliação não é uma tortura medieval. 
É  uma  invenção  mais  tardia,  nascida 
com os colégios por volta do século XVII 
e  tornada  indissociável  do  ensino  de 
massa que conhecemos desde o século 
XIX,  com  a  escolaridade  obrigatória 
(Perrenoud, 1999, p. 9).   

Algumas influências fundamentais no campo da avaliação foram 

inauguradas  nos  Estados  Unidos,  no  século  XX.  Estas  influências  foram 

recebidas  e  aceitas  no  Brasil  e  continuam  apresentando-se  como  práticas 

avaliativas no início do século XXI. Dentre estas, segundo Saul (1988), uma 

influência que, na década de 30 do século XX, produziu grande e duradouro 

impacto na educação foi o estudo dos “oito anos” conduzido por Ralph Tyler e 

Smith. O estudo tinha uma variedade de procedimentos de avaliação que ia 

dos testes, escalas de atitudes às fichas de registro de comportamento e cujo 

objetivo era colher evidências sobre o rendimento dos alunos numa perspectiva 

longitudinal em relação ao cumprimento de objetivos curriculares. Este estudo 

ficou conhecido como avaliação por objetivos. Nessa ótica, a avaliação é vista 

como procedimento que permite verificar se os objetivos educacionais estão 

sendo atingidos pelo programa de ensino. Nessa proposta, a elaboração do 

currículo  assume  caráter  de  controle  do  planejamento  semelhante  ao  que 

acontece na produção industrial.

Os  pressupostos  deste  modelo  de  elaboração  de  currículo  estão 

assentados no positivismo. Assim, a avaliação nessa abordagem incorpora tais 

pressupostos,  quais  sejam:  avaliação  como  medida  e  valoração  com 

características de objetividade, fidedignidade e possibilidade de manipulação 

matemática.

A  influência  de  Tyler  foi  tão  fecunda  que,  nos  Estados  Unidos,  os 

pesquisadores americanos da área da avaliação da aprendizagem definem o 

período de 1930 a 1945, como período “tyleriano” da avaliação. O modelo de 

avaliação inspirado em Tyler estabelece cinco etapas. De acordo com Chaves 
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(1993), são elas: 1. a formulação clara e precisa dos objetivos; 2. a definição 

dos objetivos em termos de comportamento possibilitando ao aluno demonstrar 

o comportamento previsto; 3. identificação de situações que demonstrem os 

comportamentos  estabelecidos,  registrando-os;  4.  construção de escalas  de 

medidas que serão utilizadas para coletar informações sobre cada objetivo; 5. 

verificação do grau de objetividade do instrumento de medida utilizado. Esta 

proposta passou a ser referencial teórico básico nos cursos de formação de 

professores  no  Brasil,  tendo  até  hoje  forte  repercussão  nos  meios 

educacionais. 

Hoffmann  (2003)  afirma  que  grande  número  das  escolas  e  de 

professores  universitários  nos  últimos  anos  continuam  seguindo  o  modelo 

tradicional  de  avaliação,  de  julgamento,  de  análise  do  cumprimento  de 

objetivos  através  de  provas  finais.  A  autora  afirma  que  a  influência  desse 

modelo  de  pensamento  nos  programas  e  disciplinas  de  formação  de 

professores  está  reduzido  à  elaboração  e  aplicação  de  instrumentos  de 

medida, sistema de atribuição de notas, conceitos e critérios de aprovação e 

reprovação. 

Tal  reducionismo  resulta  na  concepção  extremada  de  avaliação 
enquanto testagem e julgamento, desprovida do seu significado de 
uma  ação  reflexiva  e  de  acompanhamento  do  processo  de 
aprendizagem,  do  seu  sentido  mais  amplo  de  mediação   e  de 
favorecimento de um saber crítico (Hoffmann, 2003, P.75).   

Outra influência importante no campo da avaliação foi  a de Scriven 

(1967, apud Saul, 1988), que afirma que o estabelecimento prévio de objetivos 

pode limitar o programa apenas ao que foi previsto, restringindo a configuração 

de outros objetivos. Para este autor, o objetivo da avaliação é julgar o valor de 

alguma coisa. Ele propõe duas funções para a avaliação: uma formativa e uma 

somativa.  A  função  formativa  julga  o  programa  em  processo.  A  função 

somativa oferece informações sobre o valor final de um programa instrucional. 

Outro autor importante no contexto da avaliação foi  Benjamim Bloom. 

Chaves (1993)  assegura que Bloom  é o responsável  pela  criação de uma 

taxonomia  de  objetivos  educacionais  enfatizando  a  aprendizagem  para  o 

domínio, com um sistema coerente entre ensino e avaliação. Bloom diferencia 

o  processo  de  ensino-aprendizagem e  a  avaliação  final  entendendo  que  a 
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avaliação verifica se o estudante apresentou o desempenho proposto, no caso, 

o  objetivo  proposto.  “Ambos,  Tyler  e  Bloom  defendem  que  a  base  para 

qualquer  proposta  de  avaliação  é  o  estabelecimento  claro  e  preciso  de 

objetivos” (Chaves, p. 34). Nessa linha de pensamento, Saul (1988) afirma que 

o Handbook formative and summative evaluation of student learning, de Bloom, 

foi traduzido no Brasil em 1983, com o título de Manual de Avaliação Formativa 

e Somativa do Aprendizado Escolar. Este texto reunia as “melhores técnicas” 

de avaliação construídas sobre a “taxonomia dos objetivos educacionais” de 

modo geral, como também em cada uma das principais disciplinas e níveis de 

educação. 

Bloom adiciona uma terceira modalidade de avaliação além daquelas 

propostas anteriormente por Scriven: a avaliação diagnóstica. Esta modalidade 

de  avaliação  centra-se  na  identificação  no  começo  do  processo  ensino-

aprendizagem de como o aluno está em relação ao assunto a ser estudado. O 

objetivo desta avaliação é identificar como começar mais adequadamente. Ela 

possibilita “determinar pré-requisitos importantes para o alcance dos objetivos 

elaborados,  o  nível  dos  alunos,  seus  interesse,  aptidões  e  traços  de 

personalidade” (Chaves. p. 34). 

Para  Bloom,  a  avaliação  formativa  é  realizada  no  processo  com o 

objetivo de melhorá-lo, informando professores e alunos sobre a evolução de 

ambos e em qual nível os objetivos propostos estão sendo alcançados. Já a 

avaliação somativa acontece no final de uma unidade, semestre ou ano. Seu 

objetivo é realizar um levantamento geral do grau em que os objetivos mais 

gerais  foram  alcançados.  Notas  e  conceitos  aparecem  como  tradução  do 

resultado, isto é, com o intuito de classificar os alunos no fim do processo.  

De acordo com Bloom, Hasting e Madaus (1983) entre as avaliações 

por eles descritas, a avaliação formativa é a que traz melhores resultados no 

processo  ensino-aprendizagem.  Os  testes  formativos  são  elaborados 

especificamente  para  localizar  exatamente  o  ponto  que o  aluno está  tendo 

problemas. Estes testes formativos devem ser utilizados para verificar como 

está ocorrendo o processo em qualquer ponto de unidade ou tarefa proposta. A 

avaliação formativa ocorre durante toda a instrução educativa, possibilitando 

localizar os erros e corrigi-los. 
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Chaves (1993), declara que é possível perceber que Bloom amplia o 

conceito de avaliação. Mostra que a avaliação é componente no conjunto da 

prática  educativa,  cujo  papel  é  influenciar  nas  mudanças  no  processo  de 

ensino.  Porém,  a  autora  chama  a  atenção  sobre  o  fato  de  que  nessa 

perspectiva ainda é percebida a preocupação com a eficácia e o controle desse 

processo. Isto condiciona a avaliação aos objetivos que podem ser medidos e 

quantificados para garantir a qualidade do produto. 

O campo da avaliação da aprendizagem,  no Brasil,  foi  influenciado 

sobremaneira  por  autores  norte  americanos  que  foram,  por  sua  vez, 

influenciados  por  Tyler.  Dentre  estes  autores  encontram-se,  Taba  (1962); 

Mager (1962) e Pophan (1978) com um lapso de tempo de pelo menos 10 anos 

e  vieram  ao  país  por  meio  de  professores  brasileiros  que  estudaram  nos 

Estados Unidos.  Segundo Chaves  (1993),  a  partir  destes autores,  “há uma 

grande ênfase na tecnologia da avaliação e uma preocupação acentuada com 

a construção de testes” (p. 32 ). 

O  que  se  conclui  é  que  “em  síntese  não  estamos  inaugurando  o 

mundo;  ao  contrário,  nos  situamos  num  mundo  que  tem  uma  lógica  em 

andamento” (Vasconcelos, 2005, p. 61). A concepção positivista de educação 

presente em todo o século XX se faz muito forte na avaliação, especialmente 

quando esta é considerada como um dos componentes do processo educativo. 

Saul  (1988)  insiste  que  esse  pensamento  impregnou-se  na  avaliação  da 

aprendizagem no campo acadêmico brasileiro. Segundo ela, na realidade, as 

práticas avaliativas seguem o movimento das tendências pedagógicas. Como 

resultado, o postulado que expressa fortemente o rigor positivista na avaliação, 

em que a abordagem quantitativa prepondera, ainda está muito presente. De 

acordo  com  Gomes  (1983,  apud Saul,  1988),  as  características  dessa 

abordagem, dentre outras, configura-se da seguinte forma:

1. Crença na objetividade da ciência associada à fidedignidade dos 

instrumentos de coleta e análise de dados;

2. O método hipotético-dedutivo é tradicionalmente utilizado pela 

psicologia experimental;  

3. As normas da metodologia estatística exigem: operacionalização 

de  variáveis,  estratificação  e  aleatorização  de  amostras, 
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construção de instrumentos de observação objetiva com grau de 

validade  e  fidedignidade  suficiente,  aplicação  de  delineamentos 

estruturados,  correlação  de  conjuntos  de  dimensões  e  trabalho 

com grandes populações;

4. Ênfase da avaliação nos produtos ou resultados;

5. O  delineamento  experimental  requer  controle  rigoroso  das 

variáveis intervenientes,  neutralizando algumas e manipulando e 

observando  o  efeito  de  outras.  Na  escola,  simulam-se  as 

condições de laboratório artificializando-se o ambiente escolar.

Ainda segundo Gomes (1983, apud Saul, 1988), este modelo considera 

a  avaliação  como  um  processo  tecnicista.  Sua  única  preocupação  é  a 

comprovação do grau em que os objetivos estabelecidos anteriormente foram 

atingidos.   Saul  (1995)  afirma  que  o  modelo  tecnológico  faz  com  que  a 

atividade avaliativa tenha um caráter burocrático que acaba explicitando uma 

função de apoio ao planejamento da educação, que é externo ao processo de 

ensino. Ainda segundo Saul (2001), este tipo de avaliação não considera os 

questionamentos  que  buscam  a  relevância  e  o  significado  das  ações 

planejadas. Nessa lógica, a atividade avaliativa é facilmente entendida como 

uma atividade burocrática. 

    Entre os anos de 1980 a 1990, o cenário educacional brasileiro foi 

marcado pela  ausência  de  pesquisas  sobre  avaliação  da aprendizagem na 

universidade. Hoffmann (2003) explica que isto ocorria por conseqüência de 

um “estranhamento geral dos pesquisadores em relação a uma prática criticada 

como de controle e altamente tecnicista” (p. 73). Na década de 1990, segundo 

esta autora, ocorreu uma série de debates acadêmicos sobre avaliação da e na 

universidade. Houve o reaparecimento de um pensamento crítico dos docentes 

universitários a respeito de como encarar o desafio da avaliação, e isto ocorria 

junto  com  as  discussões  sobre  avaliação  institucional.  Nesta  década,  a 

retomada das discussões sobre avaliação tomava lugar em cursos de formação 

de professores,  como disciplina  nos currículos,  do  curso  de  Pedagogia,  de 

algumas universidades. 
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Atualmente, a literatura sobre avaliação da aprendizagem no Brasil é 

produzida em maior número. Podemos recorrer a autores como Luckesi (1999), 

Romão  (2001),  Saul  (2001),  Freire  (2003),  Hoffmann  (2003,  2004,  2005), 

Vasconcelos  (2005),  Demo (2002,  2005),  Villas  Boas (2006),  Vieira  (2002), 

Viana (2005). Estes autores têm defendido a substituição do modelo tradicional 

de avaliação, o modelo centrado unicamente na aprovação e reprovação, pelo 

modelo  que  apresenta  uma  avaliação  mediadora,  emancipatória,  dialógica, 

integradora,  democrática,  participativa,  cidadã,  qualitativa.  Todas  estas 

qualificações dadas à avaliação, de fato, são parte do que se compreende hoje 

por  avaliação  formativa.  Os  adjetivos  apresentados  à  avaliação  reforçam a 

afirmação de que a avaliação formativa tem como foco não exclusivamente o 

aluno, mas, também, o professor e a escola. De acordo com Vilas Boas (2004), 

“a  avaliação  formativa  é  aquela  que  usa  todas  as  informações  disponíveis 

sobre o aluno para assegurar sua aprendizagem” (p. 36). Esta autora reafirma 

o que Bloom, Hastings e Madaus (1983) disseram sobre esta modalidade de 

avaliação.  Entretanto,  o  que  ainda  pode  ser  percebido  é  que  entre  as 

publicações e a sala de aula há uma distância bem grande. Apesar de alguns 

avanços, há ainda uma grande dificuldade na apropriação pelos professores 

das pesquisas e discussões sobre o tema. Talvez devêssemos dar bastante 

crédito ao que afirma Charlot (2002), “a pesquisa educacional não entra na sala 

de aula (...). Os professores costumam dizer que a pesquisa não serve para 

eles e pensam, muitas vezes,  que tudo isso é complicado,  chato,  e  muitas 

vezes mentira - é o que eles dizem” (p. 90). 

A avaliação da aprendizagem continua sendo um assunto espinhoso a 

ser tratado, tanto na avaliação institucional quanto na avaliação do processo 

ensino-aprendizagem. Freitas (2003) observa que a avaliação que é realizada 

em nossas escolas, pelos professores em sua grande maioria, é produto de 

uma escola que está separada da vida. Para este autor, existe o consenso de 

uma prática de avaliação artificial, separada da vida social, distinta do ensino e 

da aprendizagem. Ser aceito ou reconhecido pelo professor acaba por tornar-

se o centro  da aprendizagem. Aprende-se para mostrar o conhecimento ao 

professor. A avaliação ainda é classificatória, tendo como elemento central da 
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classificação a nota. O direito à dúvida, na maioria das vezes, é negado. Não 

há lugar para o erro. Sordi (2005) confirma que

Vivemos uma cultura de avaliação positivista onde não há espaço 
para a dúvida: nem tempo para a reflexão e participação. Tudo está 
orquestrado para funcionar sem problemas, sem hesitações. Não há 
interesse  em  que  se  interroguem  as  lógicas  que  estão  em  jogo 
(p.126).  

Assim,  a  avaliação  no  processo  ensino-aprendizagem  sofre 

implicações pedagógicas que extrapolam aspectos técnicos e metodológicos, 

sendo influenciada por aspectos sociais, éticos e psicológicos. Muitas práticas 

avaliativas  desestimulam,  frustram e  impedem avanços e  crescimentos  dos 

alunos.  Dentre  os  problemas  identificados  podemos  encontrar:  a  dicotomia 

entre o momento de ensinar e de avaliar; a ausência de critérios de avaliação; 

a  falta  de  coerência  entre  o  que  é  avaliado,  o  objetivo  de  aprendizagem 

estabelecido e aquilo que foi  ensinado; o condicionamento da avaliação por 

meio de práticas docentes já consolidadas; a avaliação que prioriza o resultado 

e a classificação, o erro, o exame, sem se preocupar com o processo, com o 

diagnóstico.

Nessa lógica, segundo, Enguita (1989), 

na escola aprende-se a estar constantemente preparado para ser 
medido,  classificado   e  rotulado;  a  acertar  que  todas  as  nossas 
ações  e  omissões  sejam  suscetíveis  de  serem  incorporadas  a 
nosso registro pessoal; a aceitar ser objeto de avaliação e inclusive 
a desejá-lo (p.203). 

Sordi (2000) mostra que uma das características do ensino superior 

inda é a valorização do conjunto de informações que se repassa ao aluno, o 

que,  supostamente,  representa  a  seleção  de  conteúdos  que  garantem 

densidade teórica para que respondam às demandas do mercado de trabalho. 

A autora declara que existe a pressuposição de que a grandeza profissional 

cresce  diretamente  proporcional  ao  volume  de  informações  recebidas, 

causando  prejuízo  ao  aprofundamento  necessário  para  transformar 

informações em conhecimento  significativo.  Em conseqüência  dessa  lógica, 

continua Sordi (2000), o processo educativo passa a ser regido por uma visão 
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estática de tempo. Não há tempo a perder. Vozes são silenciadas para que 

haja tempo de ensinar mais, mesmo que não haja aprendizagem.

Há um tempo de ensinar, um tempo de aprender, um tempo de provar. 
Tempos vivos, tempos mortos na sala de aula, distribuídos estática e 
arbitrariamente. O que se vê é o aluno querendo falar na hora em que 
deveria apenas ouvir (tempo do professor) e, paradoxalmente, sendo 
obrigado  a  participar  quando  deseja  refletir  em silêncio  ou  quando 
desistiu de  falar, instado que foi ao estado de desmotivação (p. 233). 

Uma das lógicas da escola em relação à avaliação é a confusão entre 

avaliar e verificar.  De acordo com Luckesi (1999), a verificação consolida-se 

pela “observação, obtenção, análise e síntese dos dados ou informações que 

determinam o objeto ou ato com o qual se está trabalhando”.  Quando este 

objeto  ou ato é configurado a verificação tem seu fim,  ou  seja,  quando se 

define quem sabe e quem não sabe, quem acertou, quem errou, conclui-se a 

tarefa de verificação.   

Avaliar encerra em si uma outra lógica. O conceito de avaliação, no 

entendimento  de  Luckesi  (1999),  parte  das  “determinações  da  conduta  de 

atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação” (p.92- 93). 

Isto  pressupõe uma tomada de atitude positiva  ou  negativa  em relação ao 

objeto  avaliado.  Segundo  este  autor,  a  avaliação  não  termina  no 

estabelecimento do valor ou qualidade conferidos ao objeto em foco. Além de 

exigir  uma  tomada  de  posição  “favorável  ou  desfavorável”  com  o  objeto 

avaliado, o ato de avaliar exige uma ação “ante ou com ele”. Diferente do que 

ocorre na verificação, a avaliação “descongela” o objeto avaliado direcionando-

o a possibilidades de ações.

De  modo  geral,  em  nossas  escolas,  ainda  predomina  a  lógica  da 

verificação. Isto está explícito na preocupação de professores e alunos com a 

classificação, com a nota, com a aprovação ou reprovação muito mais que com 

a aprendizagem. O significado de avaliar parece não ter outro sentido a não ser 

excluir  os  que  não  mostraram  que  sabem  e  promover  aqueles  que  o 

conseguiram.  Trabalhar  nessa perspectiva  “reifica  a  aprendizagem,  fazendo 

dela  uma  coisa  e  não  um  processo” (Luckesi,  1999,  p.  94).   Além  disso, 
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trabalhar com avaliação na lógica da verificação sedimenta o que Vasconcelos 

(2005) chama de “profecias auto-realizantes”. Aquelas afirmações do professor 

que criam estereótipos e rótulos para o aluno do tipo: o aluno fulano é assim 

mesmo...  como se esta fosse a essência do aluno. É como se o aluno não 

pudesse melhorar, crescer e modificar-se. Nessa lógica, o aluno não é visto 

como  estando  em um processo  de  vir  a  ser,  no  dinamismo  da  vida  e  da 

aprendizagem que admite mudanças. 

A lógica da classificação continua permeando práticas e discursos na 

sala de aula e na sociedade como um todo. Hoffmann (1993) faz uma análise 

da avaliação da pré-escola à universidade, e propõe uma avaliação mediadora, 

preocupada com o desenvolvimento do aluno no processo educativo. A autora 

enfatiza a dificuldade de superar a prática tradicional, que considera a ação 

avaliativa classificatória como garantia de um ensino de qualidade. De acordo 

com a autora,  a  Avaliação Classificatória  se resume à decisão de enunciar 

dados que comprovem o ato de retenção dos discentes, tendo como base uma 

metodologia tradicional de aplicação de provas e atribuição de notas/conceitos 

periódicos. Os alunos são observados apenas em situações programadas e as 

notas funcionam como “rede de segurança em termos do controle  exercido 

pelos professores sobre seus alunos. Controle esse que parece não garantir o 

ensino de qualidade que viemos pretendendo” (p.26).

Hoffmann (1993) acrescenta, ainda, que o sistema classificatório não 

revela  as  reais  dificuldades  que  os  alunos  e  professores  enfrentam:  “Não 

sugere  qualquer  encaminhamento,  porque  discrimina  e  seleciona  antes  de 

mais  nada”  (p.26).  A  postura  da  Avaliação  Classificatória  se  restringe  em 

corrigir provas e tarefas com a finalidade de verificar respostas certas e erradas 

e  com  base  nessa  verificação  periódica  se  decide  pela  aprovação  ou 

reprovação do discente em cada série ou grau de ensino (prática avaliativa 

tradicional). Na prática tradicional de avaliação o docente coloca um ponto final 

a cada tarefa ou prova que o discente apresenta, anulando assim “o caráter de 

continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o progresso 

natural em termos de processo de conhecimento” (p.93).
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Uma  outra  reflexão  que  necessita  de  atenção  é  a  distinção   que 

Vasconcelos (2005) faz dos conceitos de avaliação e nota. De acordo com este 

autor, a “avaliação é um processo abrangente da existência humana” (p.53), 

que  considera  um  meditar  “sobre  a  prática  para  conhecer  seus  avanços, 

dificuldades e tornar possível uma tomada de decisão sobre o que fazer para 

superar os obstáculos” (p.53). Para ele,  a nota  é  “uma exigência formal  do 

sistema educacional”. Mas torna-se, na maioria das vezes, mais importante que 

a  própria  aprendizagem.  A  nota  é  geralmente  gerada  pela  prova.  Nessa 

abordagem, acaba-se por esquecer que “a prova é uma das maneiras de se 

gerar nota que, por sua vez, é apenas uma das formas de se avaliar” (p.54 ). 

Mesmo  que  a  nota  deixe  de  existir  na  escola,  a  avaliação  tem 
necessidade  de  continuar  existindo  para  acompanhar  o 
desenvolvimento  do  aluno  e  ajudá-lo  em  suas  dificuldades 
(Vasconcelos, 2005, p. 54). 

             A lógica da nota acaba por criar a lógica do detetive. Segundo 

Vasconcelos (2005), nessa lógica, o espírito do professor diante da avaliação 

passa a ser a do detetive que procura “o culpado, o errado, o fora do padrão”. 

E o aluno, segundo este autor, aparece sempre como culpado até que prove o 

contrário.  O  professor  assume  uma  postura  de  fiscal,  de  controle.  Há 

preocupação  muito  mais  em  verificar  quem  cometeu  o  erro  do  que  em 

contribuir com o processo de construção do conhecimento do aluno.

Por detrás da maneira como a nota é trabalhada na escola, pode-se 
perceber  a  presença  de  uma  pedagogia  comportamentalista, 
baseada no esforço-recompensa, no prêmio-castigo. Tanto o prêmio 
como o  castigo  são  deseducativos,  uma vez  que  o  primeiro  gera 
satisfação  (se  não  tiver  uma  recompensa  o  sujeito  não  age)   e 
dependência, e o segundo gera revolta e também dependência( se 
não tiver alguma ameaça o sujeito não age). A nota, ao invés de ser 
um  elemento  de  referência  do  trabalho  de  construção  do 
conhecimento, passa a desempenhar justamente o papel de prêmio 
ou de castigo, alienando a relação pedagógica, na medida em que 
tanto o professor como o aluno passam a ficar  mais preocupados 
com a nota que com a aprendizagem (Vasconcelos, 2005, p. 55). 

Perrenoud (1999) mostra que tanto pais quanto professores usam a nota 

para conseguir, às vezes, um mínimo, às vezes, um máximo, de investimento no 

trabalho escolar.
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O  sistema  tradicional  de  avaliação  participa  de  uma  espécie  de 
chantagem,  de uma relação da força  mais ou menos explícita,  que 
coloca professores e alunos e, mais geralmente jovens e adultos, em 
campos  diferentes,  aqueles  tentando  preservar  sua  liberdade  e 
tranqüilidade,  estes  esforçando-separa  fazê-los  trabalhar  “para  seu 
bem” (p. 70).

                 Nessa perspectiva, a avaliação aparece também confundida como 

medida.  Os  equívocos  conceituais  entre  avaliar  e  medir  continuam 

fundamentando discursos e práticas em nossas escolas. Esta confusão conceitual 

não ocorre por acaso. Há muitos trabalhos sobre o tema avaliação que reforçam 

isto. A expressão medida em educação adquiriu uma conotação ampla e difusa 

que necessita ser esclarecida. Medimos  extensão, quantidade, volume. O que 

medimos deve ser expresso em escalas ou números. Desse modo, nem tudo pode 

ser medido. Não há instrumentos para isto ou não há precisão numérica que o 

faça.  De acordo com Hoffmann (2003), na escola pode-se medir a freqüência às 

aulas, por exemplo, ou os números de acerto numa atividade, o número de livros 

lidos ou os trabalhos entregues. Entretanto, segundo esta autora, os professores 

não definem o termo medida com esta clareza. Muito menos o utilizam com este 

sentido.  O que acontece é a atribuição de graus numéricos para medir  vários 

aspectos da vida do aluno indiscriminadamente.  Atribuem-se notas a aspectos 

atitudinais  do  aluno tais  como:  comprometimento,  interesse,  participação,  ou a 

tarefas deles que não admitem tanta precisão, como, redações e monografias. O 

que parece é que muitos professores compreendem que tudo pode ser medido, 

sem se dar conta que muitas notas são dadas por critérios vagos e confusos, ou 

precisos demais para determinadas situações. 

Segundo  Hadji  (2001),  “a  representação  de  avaliação  como  medida 

continua viva, até mesmo pregnante, na mente dos avaliadores escolares” (p.22-

23).  O autor diz que é difícil  não ser vítima disso, pois,  pais,  alunos,  colegas, 

todos,  reclamam  notas.  E  que  o  modo  de  deixar  de  lado  as  representações 

equivocadas é

voltar-se para o saber  sem esperar,  todavia,  milagres  da difusão desse 
saber(...)  a mudança nas práticas implica, entre outras coisas,  mudança 
das mentalidades, condicionada por fatores de ordem ideológica e social 
( p. 23).    
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        É necessário compreender que os instrumentos de medida, em educação 

podem ter altos índices de fidedignidade. Mas cabe ressaltar,  que isto não pode 

sobressair-se ao que é essencial em avaliação que é a relação entre dois sujeitos 

cognoscentes que percebem o mundo por meio de suas próprias individualidades, 

subjetivamente. O que importa é dinamizar essa relação, criando possibilidades, 

ao invés de aproximá-la da precisão das máquinas por meio da medida.  

          Na direção da mudança, Depresbiteres (2002) reconhece que uma nova 

prática só ocorre se deslocamos a avaliação do conhecimento para a avaliação da 

aprendizagem. Segundo ela, 

numa  perspectiva  de  construção  do  conhecimento,  as  funções 
diagnóstica e formativa da avaliação aparecem em todo seu vigor: a 
primeira na busca das dificuldades dos educandos e sua superação 
para  prosseguimento  de  estudos,  a  segunda  na  perspectiva  de 
contínua  orientação  das  formas  de  pensar  (...)  Nesse  sentido, 
alguns  instrumentos  e  técnicas  poderiam  ser  usados  como,  por 
exemplo:  provas  operatórias,  mapas  conceituais,  observações, 
portfólio, projetos e entrevistas (p. 39).

Segundo  Hoffmann  (1992,  apud Depresbiteres,  2002)  “uma  nova 

prática de avaliação requer do professor uma concepção de criança, de jovem, 

de  adulto,  como seres  críticos,  criativos  e  participativos  com capacidade  e 

liberdade de tomar suas própria decisões” (p. 38). E continua Depresbiteres 

(2002) citando Hoffman, “nessa dimensão, os erros e as dúvidas dos alunos 

são altamente significativos e impulsionadores da ação educativa” (p. 38 ). O 

erro do aluno não seria mais considerado como falta a ser punida, mas, sim 

como fonte de informação e cuja incidência não deveria ser reprimida. Nessa 

lógica, segundo Romão (2001), os erros dos alunos seriam matéria-prima do 

replanejamento do professor, “pois a função da escola nada mais é do que a 

transformação  da  cultura  primeira,  a  partir  dela  mesma,  a  passagem  da 

consciência ingênua para a consciência  crítica”  (p.  93).  O autor  afirma que 

essa percepção da consciência ingênua só se dá por meio da avaliação, pois é 

ela que indica os rumos de sua transubstanciação em consciência crítica.   O 

erro  nesse  enfoque  passa  a  fazer  parte  do  caminho  de  construção  do 

conhecimento  e  das aprendizagens.  Silva  (2006)  reflete  que,  “o  desafio  do 
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professor é possibilitar aos educandos seqüências didáticas que favoreçam a 

construção de hipóteses, utilizar o que sabe para construir pistas para adquirir 

novos conhecimentos” (p.71).

Uma  avaliação  nessa  perspectiva  seria  aquela  promotora  da 

aprendizagem do aluno, do professor e da escola.  Uma avaliação formativa 

contrapondo-se àquela avaliação denominada de tradicional cujo foco está na 

aprovação e reprovação, classificação, na atribuição de notas e que tem como 

único instrumento a prova. “Reduzir a avaliação à aplicação de uma prova é 

reforçar  uma  visão  mecanicista  e  simplificadora,  constituída  por  uma 

tecnificação da formação” Dias Sobrinho ( 2000, apud Cunha, 2005,  p. 97).

Nos  últimos  anos  dois  autores  estrangeiros  têm  influenciado  a 

discussão  sobre  avaliação  da  aprendizagem  com  ênfase  na  lógica  da 

avaliação  formativa.  Perrenoud  (1999)  e  Hadji  (2001)  defendem  que  o 

essencial  do  que  se  disse  e  se  escreveu  nos  últimos  trinta  anos  sobre 

avaliação,  repousa  no  conceito  de  avaliação  formativa.  Perrenoud  (1999) 

define  a  avaliação  formativa  como  “toda  avaliação  que  ajuda  o  aluno  a 

aprender  e  a  se  desenvolver,  ou  melhor,  que  participa  da  regulação  das 

aprendizagens  e  do  desenvolvimento  no  sentido  de  um  projeto  educativo” 

(p.103). Para Perrenoud (1999), a idéia de regulação das aprendizagens se 

vincula  a um sentido bastante amplo e “significa o conjunto das operações 

metacognitivas do sujeito e de suas interações com o meio que modificam seus 

processos de aprendizagem” (p.90). O autor ainda salienta que a avaliação 

formativa  “define-se  por  seus  efeitos  de  regulação  dos  processos  de 

aprendizagem”  (p.104).  Esta  “regulação  dos  processos  de  aprendizagem” 

encontra  semelhança com o  que Hadji  (2001)  denomina de “aprendizagem 

assistida por avaliação” (p. 9). Para Hadji (2001), este é o sentido da avaliação 

formativa, uma avaliação que avalia os alunos para que evoluam melhor em 

direção ao êxito. Nesse sentido, a avaliação formativa para estes dois autores 

é  aquela  que  compreende  a  situação  do  aluno;  fornece-lhe  indicação 

esclarecedora, mais do que opressoras, e prepara a operacionalização do seu 

êxito. 

Hadji (2001) afirma que a noção de avaliação formativa é aquela que foi 

proposta por Scriven, em 1967, para os currículos e que depois foi estendida aos 
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estudantes por Bloom, em 1971, e que nos últimos trinta anos no campo da 

avaliação anos tem sido objeto de um entusiasmo crescente.  

Faz 30 anos, portanto, que a comunidade educativa (ou pelo menos 
parte dela)  almeja  uma avaliação  que se consagre  à regulação das 
aprendizagens, capaz de orientar o aluno para que ele próprio possa 
situar  suas  dificuldades,  analisá-las  e  descobrir  ou  pelo  menos 
operacionalizar os procedimentos que lhe permitam progredir.  Nessa 
perspectiva, o erro não seria uma falta a ser reprimida, mas uma fonte 
de informação, e isso tanto para o professor - cujo dever é analisar a 
produção e, através dela, a situação do aluno - como para o aluno, que 
precisa  compreender  seu  erro  para  não  mais  cometê-lo  e  progredir 
(p.10).

       Entretanto, o autor reconhece que isso está muito mais no plano do ideal do 

que  do  real,  pois,  ainda  hoje  no  cotidiano  das  escolas  na  realização  dessa 

modalidade de avaliação aparece muito mais como um peso para professores e 

alunos. Um peso necessário, por isto, suportado e que muitas vezes custa um 

tempo  perdido  e  não  como  ferramenta  eficaz  a  serviço  de  uma  pedagogia 

dinâmica. A proposta do autor é mostrar que a avaliação formativa pode mudar 

de estatuto e que, de utopia,  pode vir  a ser realidade. A avaliação formativa 

como modelo ideal coloca-se 

deliberadamente  a serviço do fim que lhe  dá sentido:  tornar-se um 
elemento,  um momento determinante  da ação educativa;  propõe-se 
tanto a contribuir para uma evolução do aluno quanto a dizer o que 
atualmente ele é; inscreve-se na continuidade da ação pedagógica, ao 
invés  de ser  simplesmente  uma operação externa de controle,  cujo 
agente  poderia  ser  totalmente  estrangeiro  à  atividade  pedagógica 
(Hadji, 2001, p.16-22). 

Segundo o autor, é um modelo ideal de avaliação que, em síntese, está 

subordinado à intenção formativa daquele que avalia. Segundo Hadji (2001), é 

uma utopia promissora porque indica o objetivo, não o caminho (p.22). O autor 

reitera que para aqueles que acreditam na necessidade da avaliação formativa é 

pertinente  o  princípio  de  que  como  prática  a  avaliação  deve  ser  auxiliar  da 

aprendizagem.  Esta  deve ser  a  intencionalidade do trabalho docente.  O autor 

acredita que ensinar é ajudar os alunos a construir saberes e competências. Ele 

defende que a avaliação, na prática de ensino, deve ter o objetivo de contribuir 

para o êxito do ensino, “isto é, para a construção desses saberes e competências 

pelos alunos” (p.15). Nessa lógica, o autor afirma que é legítima a esperança de 
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que  a  prática  de  avaliação  dependa  da  significação  essencial  da  prática  de 

ensinar.

A esperança de pôr a avaliação a serviço da aprendizagem e a 
convicção  de  que  isso  é  desejável  não  são,  portanto, 
absolutamente o fruto de caprichos pessoais ou a manifestação de 
fantasias discutíveis. Trata-se da esperança legítima em situação 
pedagógica:  a  avaliação  formativa  é o  horizonte  lógico  de uma 
prática avaliativa em terreno escolar (Hadji, 2001, p.16).  

Perrenoud (1999) chama atenção para o fato de que é fácil dizer que 

se vai mudar a avaliação.  Segundo ele, para “mudar as práticas no sentido de 

uma avaliação mais formativa, menos seletiva, talvez se deva mudar a escola, 

pois a avaliação está no centro do sistema didático e do sistema de ensino” (p. 

145).  Entretanto,  mudar  não  é  tarefa  fácil.  Mendes  (2005),  ao  interpretar 

Perrenoud (1999), esclarece que

Nessa perspectiva, não basta mudar a prática avaliativa. Essa nova 
postura implicará, necessariamente, mudanças nas metodologias de 
trabalho  e  nas  concepções  de  sociedade,  de  educação,  de 
universidade, de conhecimento, de aprendizagem (p. 178).  

 Para que a mudança ocorra é necessário uma outra concepção de 

educação.  De acordo com Wachowics  (2006),  mudar  implica  em criar  outra 

cultura para a avaliação, uma outra cultura para a aprendizagem. Entretanto, é 

necessário considerar que a criação de uma outra cultura é impossível sem uma 

construção histórica que só ocorre no cotidiano e que leva tempo, um tempo 

que é de longa duração, que não pode ser apressado, e que também não pode 

ser perdido. Muitas vezes os professores ao discutirem a necessidade de mudar 

o modo de avaliar expressam que pode haver um desequilíbrio nas práticas e 

na escola como um todo,  se houver  mudança.  Quando se  afirma que para 

mudar  a  avaliação  é  preciso  mudar  todo o  sistema escolar,  as  resistências 

aparecem.  A  confusão  pedagógica  que  se  instala  é  verbalizada  pelos 

professores  no  exemplo  que  Perrenoud  (1999)  apresenta:  “não  mexam  na 

minha  avaliação”  (p.  145).  Talvez  este  seja  o  grande paradoxo  dos  nossos 

tempos em relação à avaliação da aprendizagem, além de reconhecer que é 
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preciso  mudar,  é  necessário  mudar  de  fato,  ou  pelo  menos  dispor-se  ao 

processo de mudança. 

            Acredito que a avaliação precisa estar a serviço da aprendizagem que 

estimule  o  desenvolvimento  do  aluno.  Uma  perspectiva  de  avaliação 

preocupada com a formação humana. Uma avaliação que sirva para que se 

possa conhecer o que o aluno aprendeu, tanto quanto, o que ele ainda não 

aprendeu.  A avaliação é formativa porque sua função é ajudar que o aluno 

aprenda  mais  e  melhor  e  o  professor  ensine  melhor.   Nessa  direção,  o 

professor deve providenciar os meios para que o aluno aprenda o necessário 

para a continuidade dos estudos. A avaliação seria assim uma aliada do aluno 

e do professor. Não se ensina para avaliar bem, avalia-se para ensinar melhor. 

A avaliação assim entendida  seria  aquela  que Luckesi  (1999)  denomina de 

“avaliação  preocupada  com  a  transformação”,  uma  avaliação  que  seja 

“efetivamente  um  julgamento  de  valor  sobre  manifestações  relevantes  da 

realidade para uma tomada de decisões” (p. 43). Segundo Vilas Boas (2004), 

avalia-se para promover a aprendizagem do aluno. Não apenas para atribuir 

notas  ou  menções.  No  decorrer  do  trabalho  faz-se  a  avaliação.  Ambas, 

“aprendizagem  e  avaliação  andam  de  mãos  dadas  –  a  avaliação  sempre 

ajudando a aprendizagem” (p.29). Portanto, a avaliação nessa ótica caminha na 

direção sim, de mudar a escola.   

A lógica da avaliação formativa busca superar a visão fragmentada 

que  se  instituiu  com  o  positivismo  no  processo  pedagógico  e, 

conseqüentemente,  na  avaliação.  Considero  a  avaliação  formativa  a  mais 

adequada na busca de uma avaliação mais sistêmica do aluno. Uma avaliação 

sistêmica, seria aquela com uma visão holística do aluno. Um olhar para sua 

inteireza. É a avaliação sistêmica, aquela que possibilita relações pessoais e 

interpessoais do ser humano,  visando a busca da ética, da harmonia e da 

conciliação. Na aceitação dos diferentes, sem se tornarem divergentes. Uma 

avaliação  assim  estaria  a  serviço  dos  professores  que  entendem  que  os 

alunos podem ter mais conhecimentos e podem compartilhar os avanços com 

o  grupo,  provocando  um  processo  coletivo  de  produção  de  conhecimento 

significativo.  Uma concepção  de  avaliação,  nessa lógica,  depende de uma 

metodologia  que  conceba  a  aprendizagem  como  a  busca  de  uma  melhor 

qualidade de vida. É uma concepção de avaliação atrelada a uma proposta 
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pedagógica sistêmica, na qual os professores acreditam que o aluno é capaz 

de  estabelecer  relações  dialógicas  nas  quais  pode  realizar  um  trabalho 

criativo, individual, coletivo, participativo e transformador. O processo avaliativo 

nessa perspectiva busca o processo e respeita o aluno como pessoa em suas 

múltiplas inteligências, com seus limites e qualidades. Uma avaliação assim 

entendida está a serviço da produção do conhecimento pelo aluno, a serviço 

de sua aprendizagem. 

Para mim a avaliação sistêmica é apenas outro adjetivo para o que 

muitos autores chamam de avaliação formativa, pois, a avaliação sistêmica é 

aquela  realizada  no  processo,  demonstrando  que  os  resultados  são  mais 

significativos,  permitindo ao aluno perceber  seu desenvolvimento  durante o 

trabalho realizado e ao professor perceber como seu trabalho foi  realizado. 

Nessa lógica formativa, Berhens (2005) acrescenta que o professor com visão 

sistêmica percebe que o erro do aluno pode ser um caminho do acerto. O 

momento do erro se torna significativo e pode ser pretexto para desafiar  o 

grupo de alunos a  encontrarem juntos  o  caminho do sucesso.O professor, 

nesse modelo de avaliação, desafia o aluno a encontrar novas respostas, a ver 

outras  possibilidades.  Os  colegas  podem  compartilhar  da  problemática 

levantada e juntos todos participam da construção de novas soluções. Numa 

visão  sistêmica  ,os  alunos  são  incentivados  a  verem  que  sempre  existem 

outras alternativas. Eles inovam, inventam, questionam, planejam, fracassam, 

obtêm êxito. Aprendem a aprender e compreender que se aprende a vida toda. 

Nessa abordagem de avaliação, a educação supõe a participação dos seres 

vistos como um todo.  É o encontro do cérebro com o espírito,  do corpo e 

mente, da razão e emoção. 

O  indivíduo  é  visto  como  ser  indiviso  que,  ao  construir  o 

conhecimento,  usa razão,  sentimentos,  emoções sensações e intuição.  Em 

síntese,  acredito  numa  avaliação  que  seja  sistêmica  porque  é  contínua  e 

processual (formativa) e transformadora. Não tem caráter punitivo. Empreende 

o processo de participação individual e coletivo. É uma avaliação que gera no 

grupo  um enriquecimento  significativo  para  o  processo  educativo.  O  aluno 

participa  da  avaliação,  não  é  sujeito  passivo  desta.  Há  uma  relação  de 

parceria, todos são responsáveis pelo sucesso e pelo fracasso, e os erros são 

indicativos de propostas de melhoria em nível individual e coletivo. Entendo 
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que  é  um  desafio  permanente,  pois  a  mudança  não  passa  apenas  pela 

avaliação, mas sim pelo modo de conceber a educação, o aluno, o professor 

as metodologias,  enfim, é toda uma mudança de rota:  mudança na prática 

pedagógica  como  um  todo.  Não  se  muda  a  avaliação  sem  mudança  de 

concepção  de mundo.  Desde os  anos  1980,  as  escolas,  isto  extensivo  às 

universidades e outras instituições de educação superior, de modo geral têm 

sido  desafiadas  a  ultrapassar  o  ensino  conservador,  mas  em  sua  maioria 

permanecem  restritas  à  reprodução  do  conhecimento.  Existem  avanços  e 

retrocessos nessa trajetória.  O grande desafio que se impõe, a meu ver,  é 

ausência  de  formação  pedagógica  dos  professores.  A  avaliação,  quando 

abordada nos cursos de formação docente, em nível lato sensu, aparece como 

uma disciplina isolada em um programa de metodologia do ensino superior, 

quando muito, há ainda muita superficialidade nos estudos sobre avaliação, e 

quando  existem,  geralmente  enfatizam  características  fortemente 

reprodutivistas.  Como  conseqüência  desta  pseudoformação,  temos  a 

reprodução de posturas reprovativas dos professores. 

6.  A  formação  do  professor:  concepção  de  docência  e  seu 
desdobramento na prática docente e na avaliação discente

  
                   

Nos últimos anos, com a expansão do Ensino Superior, grande 

parte dos professores que está nas salas de aula universitárias não teve em 

sua formação o preparo para a docência. De acordo com Cunha (2005), 

diferentemente dos outros níveis de ensino, o professor universitário 

se  constituiu  como  professor  tendo  historicamente,  como  base  a 

profissão paralela que exerce ou exercia no mundo do trabalho (p. 

70).

Talvez por este motivo seja menor a preocupação em compreender o 

que  de  fato  é  o  processo  educacional  no  conjunto  de  procedimentos  que 

compõem  a  organização  do  trabalho  pedagógico  na  sala  de  aula  e  sua 

influência na condução do processo de ensino e na aprendizagem. 
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Ao considerar que avaliação da aprendizagem é um dos elementos da 

prática pedagógica, é necessário entender que ela se insere, como dissemos 

anteriormente,  no  contexto  mais  amplo  dos  problemas  educacionais 

localizados  em  uma  escola  historicamente  autoritária  e  disciplinadora  que 

forjou  um aluno  passivo  e  receptivo.  Uma  escola  onde  a  oportunidade  de 

discutir  a  avaliação  ainda  é  negada,  pois  discuti-la  seria  o  mesmo  que 

questionar o que ela tem simbolizado ao longo do tempo: o poder do professor 

sobre os alunos. 

Behrens (2005) afirma que os professores têm mantido uma prática 

docente caracterizada por um ensino fragmentado e conservador, cuja ênfase 

é a reprodução do conhecimento. Nesse cenário, os professores, da educação 

superior,  muito  preocupados  com  o  domínio  de  conteúdo,  nem  sempre 

conseguem perceber os aspectos pedagógicos de seu trabalho. 

Outro aspecto que está presente nesse cenário aparece na afirmação 

de Cunha (2005), na qual ela aponta que o professor espera que o aluno do 

ensino superior tenha maturidade para

responder às exigências da aprendizagem nesse nível, e tendo como 
pressuposto  o  paradigma  tradicional  de  transmissão  de 
conhecimento,  não  se  registra,  historicamente,  uma  preocupação 
significativa com os conhecimentos pedagógicos (p. 72).

 Na realidade, estes conhecimentos são tomados como conhecimentos 

de menor importância, naturalizou-se que quem sabe o conteúdo da disciplina 

ou tem experiência profissional na área, pode ser professor. 

Problematizando  a  docência  em  nível  universitário,  Pimenta  e 

Anastasiou  (2002)  afirmam que  “há  certo  consenso  de  que  a  docência  no 

ensino superior não requer formação no campo do ensinar”  (p.36).  Isto fica 

claro quando vemos as várias versões do projeto de Reforma Universitária, que 

também não trata da questão da formação docente para as IES brasileiras, ou 

seja,  não existe  no  texto  atual  nenhum indício  de  discussão em torno das 

políticas de formação para o professor do ensino superior.  

O  que  se  verifica  é  a  problemática  da  ausência  de  formação 

pedagógica de muitos professores presentes nas salas de aula das nossas 

Instituições de Ensino Superior onde, como observam Pimenta e Anastasiou 
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(2002), “predomina o despreparo e até o desconhecimento científico do que 

seja o processo de ensino e de aprendizagem” (p. 3). Cunha (1989) revela que 

algumas  decisões  em  relação  à  profissão  docente  acontecem  muito  mais 

freqüentemente nascidas da experiência pessoal, como que por acaso, do que 

de decisões destinadas conscientemente ao magistério.  

Percebe-se  assim que a  responsabilidade pela  formação de futuros 

profissionais,  bem como o  compromisso com a  cultura  acadêmica,  embora 

existentes, não são levados em conta na formação docente, uma vez que a 

entrada em uma Instituição de Ensino  Superior  e  a  progressão na carreira 

estão pautadas na titulação e na produção científica,  enfatizando a área de 

conhecimento  específico  e  a  função  de  ser  pesquisador,  o  que  não  tem 

garantido  um  ensino  de  qualidade  e  muito  menos  o  conhecimento  de  ser 

professor. 

Vasconcelos (2000) ressalta que os professores que atuam no ensino 

superior  e  que  tiveram como formação,  ainda na graduação,  os  cursos  de 

Licenciatura, com as chamadas disciplinas pedagógicas, cujo enfoque dado, 

voltava-se para a educação de crianças e adolescentes, deixando de lado o 

adulto,  que  é  quem  este  professor  deverá  ensinar  nos  cursos  do  ensino 

superior, portanto, este professor também não têm formação específica para 

trabalhar com este aluno. 

Como conseqüência dessa situação, é possível afirmar que o início da 

trajetória  profissional/institucional  dos  professores  é  precário,  à  medida  que 

assumem os encargos docentes, respaldados em dons naturais, vocação ou 

em modelos de mestres que tiveram em sua formação na graduação, aliados a 

conhecimentos  provenientes  de  determinado  campo  científico  e  da  prática 

como  profissionais  em  uma  atividade  específica  que  não  a  do  magistério 

superior. Nesse sentido, Guimarães (2004) insiste que

a complexidade e os desafios postos à atividade docente conduzem-
nos ao entendimento de que esta, efetivamente, não é atividade para 
amadores e diletantes (p.41).

Como conceber  que um profissional  ao  adentrar  à  sala  de  aula  se 

transforme de um momento para outro em professor? Esta situação não pode 

ser  aceita  como  natural  do  ponto  de  vista  do  nascedouro  da  profissão 
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professor. Não é possível que se aceite que, por algum erro de percurso em 

sua vida profissional ou pelo  status  que a profissão de professor universitário 

possa trazer, alguém resolva sê-lo. Isto é tão inaceitável quanto imaginar que 

um professor universitário seja médico, sem o mínimo preparo.

Muitas  vezes  em  nossas  instituições  o  processo  de  ensino-

aprendizagem sofre dificuldades geradas nas situações de aula por causa de 

professores cuja formação é apenas técnica. Estes  professores dominam os 

conteúdos  de  sua  profissão  e  têm reconhecimento  da  sociedade  enquanto 

profissionais.  Porém, na sala  de aula,  nas especificidades da docência têm 

problemas na comunicação pedagógico-didática, na interação com os alunos, 

no  processo  de  ensino-aprendizagem  e,  como  conseqüência,  no  processo 

avaliativo do aluno.

Este quadro piora quando Pimenta e Anastasiou (2002) observam que 

a formação atualmente oferecida aos pós-graduandos separa-os de 
qualquer discussão sobre o pedagógico, desconsiderando, inclusive, 
que  os  elementos-chave  do  processo  de  pesquisa  (sujeitos 
envolvidos, tempo, conhecimento, resultados e métodos) não são os 
mesmos  necessários  à  atividade  de  ensinar,  e  elaboram  uma 
comparação entre as características dos elementos constituintes de 
cada  atividade.  Como  mencionamos,  a  formação  do  docente 
universitário  tem se  concentrado  na sua crescente  especialização 
dentro de uma área do saber (p. 190-196). 

Nessa mesma perspectiva Vasconcelos (2003) afirma que

 
há,  no  entanto,  pouca preocupação  com  o  tema  da  formação 
pedagógica de mestres e doutores oriundos dos diversos cursos de 
pós-graduação  do  país.  A  graduação  tem  sido  ‘alimentada’  por 
docentes titulados, porém, sem a menor competência pedagógica (p. 
86). 

Estas  considerações  nos  levam  a  um  questionamento  acerca  da 

correlação entre a especialização oferecida pelos cursos de pós-graduação e a 

melhoria  da  qualidade  docente  na  educação  superior,  pois,  embora  muitos 

professores  sejam titulados  em  instituições  universitárias,  com tradição  em 

pesquisa,  eles acabam trabalhando em IES não-universitárias,  com tradição 

em ensino, instituições estas que atualmente são a maioria no país.
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É importante também destacar que o professor universitário não se 

forma, hoje, para atuar necessariamente em uma universidade, porém, num 

complexo  sistema de  ensino  superior,  que envolve  diferentes  instituições  e 

tipos de cursos. Mas, mais do que isso, além de preparar-se para agir neste 

meio,  para  trabalhar  com  o  novo  perfil  de  alunos  que  chegam  ao  ensino 

superior,  como também com o novo  perfil  exigido  dos  egressos  do  ensino 

superior,  acreditamos  que  seja  necessário  a  este  professor  conhecer  esta 

realidade e saber entendê-la e analisá-la, ou seja, torna-se necessário que o 

professor  desenvolva  estratégias  que  permitam  a  ele  refletir  sobre  sua 

docência e o contexto mais amplo no qual ela se acha inserida.

 Outra  reflexão  feita  por  Contreras  (1997),  citado  por  Pimenta  e 

Anastasiou  (2002),  relaciona-se  com  a  complexidade  da  docência  cujas 

características  de  imprevisibilidade,  singularidade,  incerteza,  conflito  e 

instabilidade levam a um enfretamento da racionalidade técnica, especialmente 

por  professores  formados  em  diferentes  áreas  em  que  esta  racionalidade 

predomina e que por isto mesmo podem estar utilizando-a como modelo básico 

de sua ação docente, sem levar em conta as características da docência.

A  situação  do  professor  em  avaliação  do  processo  ensino-

aprendizagem acaba por ser um tema bastante delicado nesse contexto. Sem 

a  clareza  do  significado  da  avaliação,  professores  e  alunos  vivenciam 

intuitivamente práticas avaliativas que podem tanto estimular, promover, gerar 

avanço  e  crescimento,  quanto  podem  desestimular  frustrar,  impedir  esse 

avanço e crescimento do sujeito que aprende. Existem, pois efeitos diretos, 

explícitos  e  efeitos  indiretos,  implícitos  (ocultos),  que  são  associados  aos 

processos avaliativos no ensino. Para Chaves (2001), 

nos casos mais comuns, as práticas avaliativas acabam ratificando, 
no interior da escola, a discriminação e a seletividade impostas pelo 
contexto social mais amplo. É assim que muitas vezes a pressão, o 
medo  e  o  controle  ditados  e  expressos  nas  práticas  avaliativas 
retratam os mecanismos de uma sociedade que atua com princípios 
não democráticos, excludentes e de desigualdade (p. 153).  

Assim, a formação do professor, sua prática pedagógica e a relação 

que estabelece entre conhecimento, aluno, ensino, aprendizagem e avaliação, 

sofre  toda a  influência  dos problemas mais  amplos  do  campo educacional. 
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Sordi (2000) afirma que “uma avaliação espelha um juízo de valor, uma dada 

concepção de mundo e de educação (...)” (p.173). No cotidiano da educação 

superior, a avaliação se reveste dos mesmos símbolos e práticas presentes 

nos outros níveis de ensino. A avaliação da aprendizagem é realizada por meio 

de procedimentos e discursos que, geralmente, são autoritários e insidiosos. 

Demo (2005) afirma que “seria possível multiplicar ad infinitum a face negativa 

da avaliação” (p.58). Similar a outros níveis de ensino, as notas e menções são 

decisivos  para  a  continuidade  dos  estudos  definindo  que  o  desempenho 

acadêmico  do  estudante  é  bem-sucedido  ou  fracassado.  O  status de 

permanência ou de exclusão do aluno no processo escolar é explicitado pela 

nota,  independente  da  adequação  ou  não  dos  procedimentos  que  lhe 

originaram.  Historicamente  as  notas  têm  representado  a  quantidade  de 

informações  adquiridas  pelos  sujeitos  que  “aprendem”  em  relação  à 

expectativa  do  avaliador,  geralmente  aquele  que  “ensina”.  Sordi  (2000), 

estudando a avaliação da aprendizagem na universidade, afirma que 

a avaliação tem sido regida pela  busca obsessiva  da objetividade, 
expressa  na  reprodução  de  respostas  definitivas  oferecidas  ao 
professor como evidenciadoras da apreensão do conteúdo trabalhado 
na sala de aula ou nos campos da prática (...) O aluno refém desse 
modelo desde a escola fundamental,  sabe se comportar de acordo 
com  as  regras  que  estão  instituídas  e  aprende  a  desenvolver 
mecanismos defensivos para se preservar no sistema (p. 236). 

Luckesi  (1986,1994)  contribui  para  esta  reflexão  enfatizando  que  a 

avaliação na prática do professor é dimensionada por um modelo teórico de 

mundo e de educação que ele tem. Este modelo é concretizado na sua prática 

pedagógica,  tenha o professor consciência disto ou não.  Por conseqüência, 

suas ações afetam a relação com seu aluno, com o conhecimento e com as 

situações da vida que enfrenta no seu dia a dia.

O próximo capítulo busca explicitar como o trabalho de pesquisa foi 

realizado.  Os  procedimentos  e  instrumentos  utilizados  no  estudo  serão 

apresentados, assim como, a instituição em cujo espaço foram identificados os 

sujeitos participantes do estudo.    
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CAPÍTULO II

  O PERCURSO DA PESQUISA

 Este  capítulo  apresenta  o  caminho  percorrido  no  estudo  sobre  a 

avaliação  realizada  por  professores  considerados  bons  professores  por  seus 

alunos. Os procedimentos e instrumentos são descritos. 

Esta  pesquisa  foi  realizada  no  Centro  Universitário  de  Anápolis, 

UniEVANGÉLICA, nos cursos de Odontologia e Pedagogia11. Para realização do 

estudo fiz opção pela pesquisa qualitativa com fundamentos da etnografia por 

entender que esta abordagem seria a mais adequada para a natureza desse 

trabalho. A pesquisa do tipo etnográfico se caracteriza pelo contato direto de 

quem pesquisa com a situação pesquisada. A abordagem da pesquisa nesse 

enfoque  tem  caráter  flexível  trazendo-me  a  possibilidade  de  apreender  as 

múltiplas faces da avaliação em prática.  Além disso, André (2004) afirma que 

“dentro dessa linha de pesquisa admite-se que não existe uma única e exclusiva 

forma  de  interpretação  do  real”  (p.81).  Portanto,  uma  pesquisa  desse  tipo 

promove maior aproximação para melhor entender como acontecem as relações 

e interações que constituem o cotidiano das práticas pedagógicas.

Os procedimentos utilizados para coleta de dados foram a observação 

de  aulas,  entrevistas  com  os  professores,  análise  dos  instrumentos  de 

avaliação apresentados por  eles e um questionário  com questões fechadas 

respondido pelos alunos destes professores.

São oito os professores participantes da pesquisa.  Não houve uma 

escolha  aleatória  ou  sorteio  para  seleção  dos  professores.  Ao  fazer 

levantamento  dos  professores  melhores  avaliados  entre  2001  e  2004  nos 

relatórios de avaliação institucional, os nomes de três professores no curso de 

Pedagogia e cinco professores em Odontologia apareceram pelo menos em 
11 Outros dados sobre a instituição e os cursos do estudo estão no Capítulo III.
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três anos diferentes. Este, portanto, foi o critério de seleção para identificação 

dos participantes da pesquisa. 

As informações coletadas nos relatórios de avaliação do corpo docente 

pelos alunos, indicaram que todos estes professores tiveram de seus alunos ao 

longo de quatro anos de avaliação do corpo docente, as maiores notas. Além 

disso,  havia  comentários  muito  positivos  sobre  seu  desempenho  como 

professor e muitas vezes como ser humano. Os nomes que se repetiram em 

pelo menos três anos foram convidados a participarem do estudo. 

A  escolha  dos  professores  participantes  da  pesquisa  ocorreu  em 

decorrência da análise nos relatórios de avaliação do corpo docente dos cursos 

de Pedagogia e Odontologia. Foram selecionados os professores que foram 

avaliados com notas entre  4,5  e  5,0  – sendo nota  máxima 5,0.  Devido  ao 

pequeno intervalo entre 4,5 e 5,0 os valores escolhidos são os que melhor 

correspondem ao conceito de bom professor, pois valores menores incluiriam 

muitos professores que, na realidade não seriam considerados tão bons, até 

mesmo por uma tendência existente em tarefas de avaliação do outro – em 

especial quando este outro exerce função hierarquicamente superior, por medo 

de comprometimento, de aproximarem os valores abaixo da média, de modo 

que a verdadeira discriminação para mais, se faz nos valores mais altos.  

Para preservar a identidade dos docentes eles foram caracterizados 

com o substantivo Professor e números de 1 a 8 ( Professor 1,  Professor 2, 

Professor 3 e assim por diante). Embora haja duas mulheres e cinco homens 

pretendo nomeá-los no masculino para  manter suas identidades no anonimato, 

visto que trabalham todos na mesma instituição e se conhecem.

Todos os professores foram convidados pessoalmente, momento em 

que lhes foi explicando qual era o objetivo do trabalho. Todos se dispuseram a 

participar prontamente. Entretanto, no decorrer do estudo, a disponibilidade de 

tempo dos professores acabou sendo um complicador, especialmente no que 

tange ao agendamento das entrevistas. Houve casos em que as entrevistas 

foram marcadas mais de três vezes e o professor desmarcava por causa de 

outros compromissos. Um dos professores do curso de Odontologia não ficou 

muito à vontade quando do pedido para observação de suas aulas, assim, ele 

participou apenas da entrevista. 
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A utilização dos procedimentos e instrumentos escolhidos possibilitou 

a  compreensão de como os  professores  realizam suas práticas  avaliativas, 

quais são suas concepções de avaliação, seus instrumentos, como os alunos 

participam  do  processo,  como  são  estabelecidos  os  critérios  de  avaliação, 

como os resultados da avaliação são utilizados,  quais saberes são mobilizados 

pelos docentes, para a realização da avaliação da aprendizagem. No caso da 

utilização  da  entrevista  segundo  Cunha  (2005),  “essa  estratégia  se  mostra 

importante quando se pretende identificar as fontes dos saberes e os contextos 

em que foram constituídos” (p.100). Para a entrevista, foi elaborado um roteiro 

que contempla os aspectos mencionados acima. 

As  observações  foram realizadas  no  final  de  2006,  nos  meses  de 

novembro e dezembro. De acordo com Vianna (2003) “a observação é uma 

das  mais  importantes  fontes  de  informação  em  pesquisa  qualitativa  em 

educação” (p.12).  As observações realizadas nesta pesquisa privilegiaram a 

observação  dos  comportamentos  dos  envolvidos  buscando  identificar  e 

descrever  os diversos tipos de interações ocorridas em aula.  Protocolos de 

registro foram redigidos em todas as observações. O registro se constituía da 

descrição do contexto físico, das atividades, dos discursos, das atitudes, das 

reações  de  professores  e  alunos.  De  posse  dos  protocolos,  os  diários  de 

campo  iam  sendo  elaborados  onde,  eram  destacados  os  aspectos 

considerados relevantes para as questões da pesquisa. 

Enquanto observador que realiza uma pesquisa, torna-se muitas vezes 

impossível manter distância da situação observada. Nessa pesquisa, não foi 

diferente. A neutralidade junto aos ambientes e pessoas observados era muitas 

vezes  impossível.  Muitas  vezes  havia  convite  dos  professores  para 

participação nas atividades realizadas, não havia como dizer não.  Professores 

e  alunos  sabiam dos  objetivos  do  trabalho,  portanto,  sabiam que  estavam 

sendo observados. Eles estavam conscientes de que havia alguém “estranho” 

no ambiente e sabiam o motivo  de tal  presença.  Manter  certa  distância  da 

realidade observada era necessário, entretanto, não é possível ficar longe de 

tudo o tempo todo. É obvio que alguém diferente no ambiente da sala de aula é 

percebido  por  alunos  e  professores.  Porém,  é  um  modo  muito  eficaz  de 

aproximação daquilo  que se pretende conhecer.   O contato  pessoal  com a 

realidade pesquisada aproxima muito mais do que distancia. De outro modo, 
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não haveria o mergulho na experiência que faz com que se obtenha o máximo 

de informações para análise. Vianna (2003) afirma que “uma observação, por 

mais  bem  feita  que  seja  nunca  apresenta  total  neutralidade,  face  à 

intermediação do próprio observador” (p.65). 

Foram  observadas  61  aulas  de  50  minutos  cada.  O  mínimo  de 

observações por professor ficou em cinco aulas e no máximo catorze aulas 

perfazendo uma média de oito aulas por professor.  Segundo André (2005), a 

observação e a entrevista são os meios mais eficazes para que o pesquisador 

se aproxime do universo estudado. O objetivo das observações foi  identificar e 

registrar  diversos  tipos  de  situações,  comportamentos  e  interações  nos 

movimentos  da  sala  de  aula,  tanto  de  professores,  quanto  de  alunos.   As 

observações das aulas privilegiaram momentos em que houvesse atividades 

de  avaliação.  Dentro  do  possível,  foram  observadas  uma  aula  antes  da 

aplicação de algum instrumento ou procedimento avaliativo, uma aula durante 

a aplicação de uma atividade avaliativa e uma aula depois da avaliação. Os 

alunos  também receberam a  proposta  do  trabalho  com entusiasmo.  Muitos 

deles falavam sobre a pesquisa, quando estavam nos corredores da instituição, 

e em todas as vezes que o estudo era explicado para eles, ouvia-se sempre 

dos alunos, “ele ou ela eram de fato bons professores”.   (PR nº 2, Professor 3). 

Entendendo aqui o conceito que o aluno tem do que seja um bom professor 

(Talvez ampliar, conforme as minhas observações anteriores)

Para as entrevistas, foi elaborado um roteiro (anexo 1). Entretanto, não 

me limitei  a  este  roteiro,  pois  ao  realizar  as  entrevistas  fui  acrescentando, 

outras questões, muitas vezes para deixar o entrevistado mais a vontade ou 

para ampliar informações pertinentes ao estudo.    

A  aplicação  do  questionário  para  os  alunos  teve  como  objetivo 

perceber como o aluno vê a prática avaliativa do professor.  Entendo que o 

aluno  é  o  parceiro  do  professor  no  contexto  da  prática  educativa  e,  por 

conseqüência, é ele que partilha com o professor dessa prática em suas várias 

dimensões, inclusive a dimensão avaliativa desta prática.    

O questionário (anexo 2) foi respondido em cada uma das turmas onde 

cada professor pesquisado ministrava aulas. Os alunos, quando solicitados a 

responderem o questionário, o fizeram com muita presteza.  Durante o mês de 

novembro  de  2006  estive  em cada  sala  de  aula  aplicando  o  questionário. 
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Quando,  por  algum motivo,  eles  não  podiam responder  no  dia  em que eu 

solicitava, eles sempre apontavam outras possibilidades de dias para que eu 

voltasse novamente  e assim todas as turmas responderam ao instrumento. 

Estes alunos foram os mesmos que estiveram presentes durante o período em 

que estive observando as aulas dos professores pesquisados, portanto eles 

sabiam qual era o objetivo da pesquisa, pois cada vez que eu entrava em uma 

sala pela primeira vez, eu sempre explicava o objetivo do trabalho que estava 

realizando.    

No caso do professor que não se sentiu à vontade comigo observando 

em suas aulas, apliquei o questionário em uma turma que sabia ele ministrava 

uma disciplina. Pedi  licença ao professor que estava em sala,  pedi  que ele 

cedesse alguns minutos de sua aula, o que ele fez de pronto (ele saiu da sala), 

expliquei  aos  alunos  o  meu  trabalho  e  perguntei  se  eles  se  disporiam  a 

responder  o  questionário.  Todos  os  presentes  na  sala  se  ofereceram para 

responder. Ao todo foram respondidos 150 alunos responderam o questionário 

num  total  de  230  alunos  destes  professores.  A  tabulação  dos  dados  do 

questionário levou em consideração a freqüência das respostas dos alunos e 

não o número de respondentes, mesmo porque havia várias perguntas em que 

o aluno podia assinalar mais de uma resposta. 

 O trabalho de observação ocorreu concomitantemente às entrevistas 

e aplicação dos questionários aos alunos. Na verdade eu gostaria de ter feito 

as entrevistas por último, no sentido de aprofundar aspectos que aparecessem 

na análise dos questionários e observações, mas não foi possível. A falta de 

tempo dos professores se tornou o componente que direcionou a ordem dos 

trabalhos.  Em alguns casos a entrevista  foi  realizada antes do término das 

observações, em outros casos, antes da tabulação dos dados do questionário 

respondido pelos alunos.

            O próximo capítulo descreve e analisa a avaliação da aprendizagem 

realizada  pelos  professores  participantes  da  pesquisa,  suas  concepções, 

instrumentos e saberes mobilizados nas práticas avaliativas.
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CAPÍTULO III

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
          

 O objetivo deste capítulo é descrever e analisar a avaliação praticada 

pelos professores participantes da pesquisa. A análise foi elaborada por meio 

de unidades de significado, informações, advindas das observações de aulas 

que  se  constituíram  em  protocolos  de  registro  e  diários  de  campo,  dos 

instrumentos  apresentados  pelos  professores  e  dos questionários  aplicados 

aos alunos.  

A  abordagem  do  texto  segue  a  ordem  das  três  primeiras  questões 

norteadoras  da  pesquisa.  Desse  modo,  os  dados  são  apresentados  e 

analisados  iniciando-se  pelos  instrumentos  de  avaliação  da  aprendizagem 

utilizados pelos professores; em seguida, são abordadas as concepções de 

avaliação que perpassam práticas  e  discursos dos docentes  e,  por  fim,  os 

saberes  mobilizados  pelos  professores  na  realização  de  suas  práticas 

avaliativas. 

Tecer  o  texto  seguindo  as  orientações  das  questões  foi  o  grande 

desafio.  Separar  concepções  e  saberes  não  se  constituiu  tarefa  das  mais 
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fáceis. Foi um grande desafio. Como separa elementos que estão intimamente 

ligados? Assim, a separação em tópicos, entretanto, para fins desse estudo é 

puramente  didática,  no  sentido  de  organizar  o  pensamento,  pois,  as  várias 

dimensões da prática pedagógica que estão por demais entrelaçadas. Não se 

pode  fixar  a  atenção  em  uma  delas  modo  isolado,  visto  que,  os  saberes 

mobilizados nas práticas estão subordinados às concepções de avaliação que 

o professor tem, que, por conseguinte, influenciam a elaboração e utilização de 

seus instrumentos de avaliação. Do mesmo modo, a concepção de avaliação 

do  professor  está  vinculada  à  sua  concepção  de  educação,  de  escola,  de 

aluno, de professor, de ensino e de aprendizagem. Portanto, a separação em 

tópicos,  aqui,  significa  a  tentativa  de  melhor  explicar  como  a  avaliação  é 

realizada pelos professores.

Antes de proceder à apresentação e análise dos dados, se faz 

necessário,  ainda  que  brevemente,  uma  apresentação  da  instituição  e  dos 

cursos onde tais dados foram coletados e, do mesmo modo, apresentar os 

professores deste estudo.

1. A instituição, os cursos e os professores envolvidos na pesquisa.

1.1 A UniEVANGÉLICA  e os cursos de  Odontologia e Pedagogia

A  mantenedora  do  Centro  Universitário  de  Anápolis  é  a 

Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947. Esta 

é uma instituição confessional,  de caráter interdenominacional, mantenedora 

de escolas em nível  básico,  o  Colégio  Couto Magalhães, em Anápolis,  e  o 

Colégio Álvaro de Melo, em Ceres. 

Durante  a  década  de  60,  no  contexto  da  interiorização  do 

desenvolvimento provocado pela transferência da capital federal para a Região 

Centro-Oeste, e a partir  da abertura propiciada pelo governo federal para o 

credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior,  a AEE criou sua 

primeira  faculdade.  Em  27  de  fevereiro  de  1961,  o  Conselho  Federal  de 

Educação  autorizou  o  funcionamento  da  Faculdade  de  Filosofia  Bernardo 

Sayão - FFBS, com os cursos de Letras, História, Geografia e Pedagogia. Em 

18  de  março  de  1969  a  Faculdade  de  Direito  de  Anápolis  -  FADA  –  foi 
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autorizada  a  funcionar  e,  em  23  de  novembro  de  1971,  a  Faculdade  de 

Odontologia. 

A Faculdade de Filosofia do Vale de São Patrício, situada em Ceres, no 

Estado de Goiás, foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº 76.994, de 7 de 

janeiro  de  1976,  com  os  cursos  de  Letras  e  Pedagogia.  E,  em  1993,  as 

faculdades criadas transformam-se em Faculdades Integradas,  por  força  de 

seu  Regimento  Unificado.  No  final  da  década  de  90,  estas  faculdades 

ampliaram suas instalações e a  oferta  de  novos  cursos,  incluindo Ciências 

Contábeis,  em  Ceres,  Administração,  Educação  Física  e  Enfermagem,  em 

Anápolis. Em 2002 foi implantado o curso de Fisioterapia. 

          Em  2004,  as  Faculdades  Integradas  da  Associação  Educativa 

Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário, em 15 de março, 

por meio da Portaria Ministerial nº 628, publicada no Diário Oficial da União 

(D.O.U.) nº 52, de 16 de março de 2004. Em decorrência da autonomia dada 

aos  Centros  Universitários  para  criar   cursos  previstos  em  seu  Plano  de 

Desenvolvimento  Institucional  (PDI)  sem  necessidade  de  uma  autorização 

prévia  do  MEC,  a  instituição  criou,  em  2004,  o  curso  de  Sistemas  de 

Informação e as habilitações de Administração em Marketing, Administração 

em Recursos Humanos e Administração de Empresas. Em 2005 foram criados 

os  cursos  de  Ciência  da  Computação,  no  turno  e  matutino,  Farmácia 

bacharelado e Biologia – Licenciatura. O Centro Universitário de Anápolis tem 

hoje  (2007/1)  312 professores,  em 22  Cursos de  Graduação (Bacharelado, 

Licenciatura e Tecnólogos) e seis cursos seqüenciais. Existem 14 cursos de 

pós-graduação lato sensu na sede do campus,  além de parcerias com outras 

instituições de educação na realização de cursos de especialização fora da 

sede. Em 2006  houve  a  criação  do  curso  de  mestrado  Multidisciplinar  em 

Sociedade,  Tecnologia  e  Meio  Ambiente,  e  um  mestrado  interinstitucional 

(UCG,  UEG  e  UniEVANGÉLICA)12 Mestrado  profissional  em  Tecnologia 

Farmacêutica criado em 2005.

O curso de Pedagogia é um dos cursos de licenciatura mais antigos da 

instituição,  com uma grande contribuição na formação de professores para a 

região ao longo de muitos anos, desde 1961. Na verdade, este foi o primeiro 

12 Universidade Católica de Goiás, Universidade Estadual de Goiás e Centro Universitário de Anápolis, 
UniEvangélica.
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curso de Pedagogia da cidade de Anápolis. A ênfase deste curso é a formação 

de professores para a escola básica. 

O curso de Odontologia é o curso mais antigo da instituição na área da 

saúde  e  o  único  curso  na  cidade  de  Anápolis  com  ênfase  na  formação 

específica  do  profissional  dentista.  É  também  o  curso  mais  antigo  da 

Associação Educativa Evangélica na área da saúde, e um dos mais antigos do 

estado de Goiás. O curso foi criado em 20 de setembro de 1971, dando nome à 

faculdade  que  o  abrigou  com o  nome de Faculdade  de  Odontologia  “João 

Prudente” – FOJOP. Fato importante para a escolha dos cursos foi também a 

diferença nas suas habilitações. Pesquisar como a avaliação ocorre em uma 

licenciatura  e  em  um  bacharelado  cria  a  possibilidade  de  uma  análise 

contrastiva entre as duas realidades.

O  critério  tempo  de  existência  destes  cursos  e  diversidade  da 

formação  dos  professores  teve  grande  relevância  em  sua  escolha, 

especialmente pela consolidação ao longo dos anos do trabalho acadêmico 

neles desenvolvido. Outro ponto relevante na escolha é o fato de que muitos 

professores  nos  dois  cursos  foram  formados  em  nível  de  graduação  pela 

própria instituição, nos cursos onde lecionam.

Com  a  transformação  da  instituição  em  Centro  Universitário,  a 

Faculdade de Odontologia passou a ser Curso de Odontologia. Ao longo de mais 

de três décadas formou 32 turmas de Cirurgiões Dentistas.

Os  professores  do  curso  de  Odontologia  são  dentistas  tornaram-se 

professores  sem  nenhum  preparo  para  as  especificidades  da  profissão 

docente13.  Estes professores adentraram na instituição de educação superior, 

como docentes por convite,  tendo muitas vezes como referência de docência 

somente aquela que tiveram enquanto alunos. De acordo com Masetto (2003), 

as competências para a docência superior são competências específicas e não 

se resumem a um diploma de bacharelado ou a um título de mestre. Assim, sem 

qualquer formação para a docência, como este professor lida com os desafios 

gerais  da prática  docente  no  cotidiano da aula? Ele está preparado para  os 

desafios do avaliar?  Como lida com a avaliação?

No curso de Pedagogia, pela escolha do curso, é natural que todos os 

professores tenham feito opção pela docência. Entretanto, são professores que 

13 Informação colhida na pastas individual dos docentes, arquivadas na secretaria do curso.
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em nível de graduação fizeram licenciatura para trabalhar com alunos da escola 

básica. Caso este professor não tenha tido nenhuma formação para a docência 

em cursos de pós-graduação, em nível lato ou stricto sensu, ele também, assim 

como  o  professor  do  curso  de  Odontologia,  não  tem  formação  pedagógica 

específica para docência na educação superior. Entretanto, não se pode negar, 

que o fato do professor ter feito um curso de licenciatura contribui para a sua 

formação pedagógica de modo geral.  Nesse sentido,  o professor  que cursou 

uma licenciatura acaba por estar, do ponto de vista dos estudos pedagógicos, 

em vantagem em relação ao professor do curso de Odontologia que em sua 

grande maioria não teve qualquer formação para a docência. Porém, em nível de 

educação  superior,  para  a  especificidade  do  aluno  da  graduação,  não  há 

formação  pedagógica  para  nenhum  destes  professores.   Nos  cursos  de 

mestrado e doutorado do país, não há uma preocupação em discutir assuntos 

ligados ao pedagógico na educação superior. Existe uma construção histórica de 

que o professor que cursou um programa stricto sensu, qualquer que seja, pode 

ser  professor.   Entretanto,  os  programas  stricto  sensu,  mesmo  na  área  da 

educação não têm colocado no centro da discussão a questão do pedagógico na 

docência  na  educação  superior.  Quando  muito,  o  que   se  percebe  é  uma 

disciplina que discute a formação do professor na perspectiva da escola básica. 

São raros os programas que discutem modos de ensinar e aprender, os saberes 

docentes,  a  avaliação  da  aprendizagem na  educação  superior.  A  pedagogia 

universitária ainda é um campo em gestação no Brasil. É muitas vezes rejeitada 

onde mais deveria ser assegurada sua presença, nos cursos em nível  stricto 

sensu em educação.  

1.2 Os professores participantes da pesquisa 

           Como já dito anteriormente, este estudo tomou como participantes oito 

professores dos cursos de Odontologia e Pedagogia do Centro Universitário de 

Anápolis, UniEVANGÉLICA. No curso de Odontologia são cinco professores. O 

curso de Odontologia possui um total de 40 professores com mais de vinte horas 

semanais  de  trabalho  na  instituição.  Os  cinco  professores  participantes  da 
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pesquisa  perfazem 12,5% do corpo docente  do  curso.  Todos os  professores 

participantes do estudo são homens. 

A experiência docente dos cinco professores do curso de Odontologia 

vai  de  14  (catorze)  a  33  (trinta  e  três)  anos,  na  instituição.  Estes  números 

revelam  que  os  professores  pesquisados,  em  sua  maioria,  são  professores 

“antigos  de  casa”,  ou  seja,  os  professores  considerados  bons  pelos  alunos 

estão há mais de vinte anos na UniEVANGÉLICA. Todos eles ministram aulas 

apenas  na  instituição,  sendo  que  dois  são  aposentados  pela  Universidade 

Federal de Goiás. Três destes professores ministram aulas em cursos lato sensu 

e um deles é coordenador de um curso Seqüencial em Prótese Odontológica, na 

instituição.   A  formação  acadêmica  de  todos  os  professores  em  nível  de 

graduação  é  o  bacharelado  em  Odontologia.  Um  destes  professores  tem 

formação pedagógica, em pós-graduação lato sensu, em Metodologia do Ensino 

Superior. Dos cinco professores, quatro têm mestrado na área de Odontologia e 

um é especialista também na área. Para fins deste estudo, considerando o sigilo 

em relação à identidade dos sujeitos da pesquisa, os professores do curso de 

Odontologia foram caracterizados como Professor 1, Professor 2, Professor 3, 

Professor 4 e Professor 5. A ordem numérica dada aos professores ocorreu na 

medida em que as observações de suas aulas foram sendo agendadas.  

No  curso  de  Pedagogia  há  dezoito  docentes  sendo  que  três  deles 

participam da pesquisa fazendo um percentual de 16% do total de professores. 

Destes três professores, duas são mulheres. A experiência docente superior na 

instituição, no caso destes três professores, está entre 20 (vinte) a 27(vinte e 

cinco)  anos.  Revelando  que,  assim  como  no  curso  de  Odontologia,  os 

professores do curso de Pedagogia estão na instituição há muitos anos. Dos três 

professores,  um  tem  mestrado  em  Educação,  outro  em  Psicologia  e,  outro 

professor  tem  especialização  lato  sensu,  em  Psicologia  da  Educação.  Em 

relação à formação na graduação, um professor tem formação em Pedagogia, 

outro  em  Psicologia  e  outro  em  Odontologia.  Este  último  professor,  com 

formação na graduação em Odontologia ministra disciplinas ligadas à área da 

saúde  no  curso  de  Pedagogia.  Destes  três  professores,  um  ministra  aulas 

apenas no curso de Pedagogia, outro, em Pedagogia e Odontologia e outro, em 

Pedagogia e Enfermagem. 
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Dos três  professores,  do  curso  de  Pedagogia,  um ministra  aulas  em 

outra  instituição.  A  ordem  e  caracterização  dos  participantes  deste  curso 

ocorreram seguindo a mesma estratégia utilizada com os professores do curso 

de Odontologia, a ordem de agendamento da das observações de suas aulas. 

Os  professores  do  curso  de  Pedagogia  curso  foram  caracterizados  como 

Professor 6, Professor 7 e Professor 8.  

A  seguir  serão  apresentados  e  analisados,  separadamente,  os 

resultados da pesquisa em cada curso. 

2. O curso de Odontologia 

     O professor, ao avaliar, utiliza-se de um conjunto de procedimentos 

didáticos que são realizados sempre em tempos e em espaços por  meio de 

discursos e atitudes. Na avaliação da aprendizagem, devem ser considerados, 

dentre outros, a interferência de fatores emocionais, sociais, culturais, políticos e 

comportamentais. Do mesmo modo, várias mediações ocorrem para a realização 

do ato de avaliar,  tais como a linguagem, os gestos,  os silêncios. Tudo isso 

envolve especificamente, os dois atores do processo educativo: o professor que 

avalia e o aluno que é avaliado.  É na relação entre estes dois, professor e 

aluno,  que  neste  estudo  busca-se  compreender  como  este  elemento  do 

processo educativo, a avaliação, de fato se realiza. 

2. 1.  A  avaliação  da  aprendizagem  praticada  por  professores  em 
Odontologia

               A apresentação e análise a seguir pretendem mostrar como esta 

avaliação ocorre de fato no cotidiano da sala de aula do curso de Odontologia da 

UniEVANGÉLICA.  Para  tanto  são  descritos  e  analisados  os  instrumentos 

utilizados nas práticas dos docentes, as concepções pelos professores emitidas 

e os saberes mobilizados em avaliação. 

2.1. Instrumentos de avaliação utilizados
         

77



            Os instrumentos utilizados pelos professores do curso de Odontologia 

são  diferenciados  e  se  concretizam  em  provas  teóricas  escritas  e  práticas, 

provas  orais,  relatórios  de  aulas  práticas,  seminários  e  outras  atividades  em 

grupo.  Este  ponto  se  repetiu  nas  falas  de  todos  os  professores  do  curso, 

denotando  a  utilização  de  vários  instrumentos  como  prática  corrente  de 

avaliação de todos os professores pesquisados. 

Eu  avalio  através  de  provas  teóricas,  com  questões  objetivas,  questões 
discursivas,  questões  de  múltipla  escolha,  mas,  eu  prefiro  avaliar 
conversando com o aluno,  conversando com ele você percebe o grau de 
instrução que ele tem em relação aquele assunto. (Entrevista Professor 1)

Utilizo vários instrumentos desde um estudo dirigido, apresentação de casos, 
de trabalhos, de seminários, a prova prática, a prova teórica e às vezes ainda 
uso uma prova oral.(Entrevista, Professor 2)

 Eu  utilizo  provas  teóricas,  prova  prática,  tanto  objetiva  quanto  subjetiva 
utilizo também seminários e estudos dirigidos. Tudo isto para a gente possa 
ter mais informações sobre o aluno.  (Entrevista Professor 3)

Por exemplo, se dou uma aula teórica hoje eu digo que na próxima aula nós 
vamos fazer uma avaliação de casos clínicos daquela aula. O aluno recebe 
de três ou quatro textos de autores para fazer um trabalho de comparação. 
Divido a turma em grupos e eles estudam o assunto. Na aula seguinte eles 
trazem  as  duvidas  e  eu  faço  apenas  a  complementação  de  ensino. 
(Entrevista, Professor 4)

Ao final de cada aula a gente faz um questionário, ou algumas perguntas 
para o aluno responder de acordo com aquela aula. Como instrumentos 
utilizo provas objetivas ou discursivas, nas aulas teóricas e provas práticas 
na avaliação da prática.(Entrevista, Professor 5) 

Os alunos afirmam em 20,83% das respostas constantes no questionário 

que as provas objetivas individuais são utilizadas por todos os professores do 

curso. Com este mesmo percentual (20,83%) estão as respostas que afirmaram 

que os professores utilizam provas mistas com questões objetivas e questões 

abertas.  Outros  18,75% dos  alunos  assinalaram que  os  professores  utilizam 

seminários  e  outras  atividades  em  grupo  como  atividades  de  avaliação. 

Evidencia-se  nas  respostas  dos  alunos  que  os  professores  do  curso  de 

Odontologia não utilizam exclusivamente a prova como instrumento para avaliar 

a  aprendizagem  dos  alunos,  tanto  que,  na  totalização  dos  percentuais 

assinalados  há  mais  de  50%  das  respostas  indicando  que  são  utilizados 

diferentes  instrumentos  para  avaliar  a  aprendizagem.  Nas  observações 
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realizadas,  comprova-se  que  há  a  aplicação  de  diferentes  instrumentos  de 

avaliação tais como: provas escritas, provas orais, seminários, provas práticas, 

estudos dirigidos. 

A variedade de instrumentos é um aspecto muito positivo, uma vez que, 

esta variação,  quando bem utilizada,  além de favorecer  diferentes modos de 

raciocínio e ajudar aos alunos que ficam nervosos na prova convencional, ajuda 

o professor a ter mais dados para um diagnóstico mais seguro da aprendizagem 

dos alunos.

Parece,  entretanto,  que,  este  “utilizar-se  de  muitos  instrumentos  para 

avaliar” que é o aspecto mais visível da avaliação, não tem muita influência na 

forma como estes professores lidam com ela. Essa variedade de instrumentos 

sinaliza uma concepção de avaliação que, na prática, é muito mais a tentativa 
da construção de uma concepção de avaliação formativa (Perrenoud,1999)  e 

progressista  (Luckesi,1999) do que sua efetiva construção. Isto fica expresso 

quando verificamos o formato das provas objetivas, que, em geral, é de assinalar 

a alternativa correta ou questões de verdadeiro, falso.   As questões de modo 

geral requerem apenas a habilidade mental de memorização de conhecimentos. 

São questões do tipo: Cite, Qual é? O que é? Mesmo nas provas chamadas de 

discursivas  pelos  professores,  há  preponderância  destas  questões  objetivas. 

Não existem questões com apresentação de casos ou problemas para que os 

alunos reflitam e dissertem sobre possíveis  respostas14.   Os professores,  em 

geral, apresentam discursos aparentemente avançados sobre avaliação, mas, na 

prática, esses discursos são negados. 

Para uma melhor compreensão do nível  de exigência cognitiva dessas 

provas vamos recorrer a Bloom, com a sua conhecida “taxionomia dos objetivos 

educacionais”,  ainda  da  década  de  1970.  Mesmo  sendo  uma  abordagem 

amplamente contestada, devido ao seu caráter mecanicista e fragmentado, tal 

abordagem – utilizada com discernimento – poderá nos ajudar a compreender 

alguns  aspectos  internos  dos  instrumentos  de  avaliação utilizados por  esses 

professores.   Bloom  (1975),  quando  classifica  os  objetivos  educacionais, 

referindo-se ao domínio cognitivo, estabelece níveis de habilidades mentais que 

podem ser aplicadas à elaboração de instrumentos de avaliação. São eles, do 

mais  simples  ao  mais  complexo:  1.  Conhecimento;  2.  Compreensão;  3. 

14 Protocolos de Registro dos Professores e amostra de seus instrumentos de avaliação
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Aplicação;  4.  Análise;  5.  Síntese;  6.  Avaliação/Julgamento.   A  ênfase  na 

memorização  do  conhecimento  perpassa  basicamente  todos  os  instrumentos 

apresentados  pelos  professores.  Nas  perguntas  do  tipo  “cite”,  há  poucas 

questões que requerem uma operação mental mais complexa. Nos instrumentos, 

em sua quase totalidade, mesmo quando há perguntas em que o aluno tem 

espaço para escrever, este espaço é determinado por questões que requerem 

as mesmas habilidades de memorização, como: citar, escrever e descrever. Não 

há, por exemplo, nenhuma questão que requeira do aluno análise, comparação 

ou julgamento. Nas provas objetivas geralmente há um gabarito para o aluno 

marcar e o professor corrige pelo gabarito. 

Assim, se por um lado, a avaliação realizada por esses professores tem 

um aspecto  positivo,  que  é  a  variação  dos  instrumentos  para  uma  possível 

avaliação diagnóstica, formativa e progressista.  Por outro,  esse é apenas um 

aspecto (variação dos instrumentos) que tem um efeito externo, de causar boa 

impressão, de agradar os alunos e deixando os próprios professores acreditando 

que avaliam numa perspectiva formativa, contínua. Entretanto, esta prática deixa 

de proporcionar maiores dividendos cognitivos,  uma vez que os instrumentos 

são elaborados apenas para exigir memorização e outras habilidades próximas 

(nos termos da taxionomia utilizada). Não demanda, por exemplo, habilidades de 

análise  e  síntese.  Enfim,  desafiam  pouco  os  alunos  a  construírem  sua 

aprendizagem.  Não  exigem  que  eles  se  empenham  num  processo  de 

elaboração, de atribuição pessoal de significados a esses conhecimentos.

2. 2 Concepções de avaliação
 

As concepções de avaliação de um grupo de professores podem ser 

apreendidas de muitos modos. As atitudes dos professores (o que dizem, o 

modo como orientam os alunos na hora das provas, as exigências que fazem, 

entre  outras)  manifestam uma concepção de avaliação.  As  atitudes que os 

professores  têm na  utilização  de  instrumentos  de  avaliação,  o  modo  como 

falam  da  avaliação,  o  clima  que  “criam”  para  a  avaliação  revelam  suas 

concepções  da  avaliação  da  aprendizagem.    A  utilização  de  vários 

instrumentos de avaliação, em momentos diferentes, denota uma concepção 
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de  avaliação  contínua,  diferente  daquela  avaliação  pontual,  ao  fim  de  um 

bimestre ou semestre. Esta é uma concepção de avaliação que perpassa todo 

o processo de ensinar e aprender. Tal  atitude coaduna plenamente com as 

concepções de avaliação contemporâneas que defendem que a avaliação seja 

contínua, libertadora, dialógica, integradora, democrática, participativa, cidadã, 

qualitativa. 

Eu avalio em todos os momentos, a partir de uma conversa informal, 
a  partir  de  um  procedimento  clínico,  conversando  com  o  aluno 
(Entrevista, Professor 1)
                         

Normalmente  a  nota  é  uma  composição  de  alguns  momentos. 
(Entrevista, Professor 2)

 Eu procuro avaliar ao fim de cada módulo. Com várias modalidades 
de avaliação o aluno pode expressar melhor o seu conhecimento. A 
avaliação  contínua  ajuda  o  professor  a  observar  como  está  o 
desempenho o aluno no dia a dia da aula. (Entrevista, Professor 3)

Se  eu dou  uma aula  teórica  hoje,  eu  já  digo  aos  alunos  que  na 
próxima aula nós vamos fazer uma avaliação de casos clínicos sobre 
aquele assunto. Entrevista, Professor 4)

Eu   avalio  o  aluno  após  a  aula  dada.  A  avaliação  já  é  feita 
direcionada  para  o  final  daquela  aula,  inclusive,  ela  (avaliação) 
prende o aluno a prestar mais atenção na aula. (Entrevista, Professor 
5)

                    
Uma  avaliação  que  ocorre  em  vários  momentos  do  processo 

Ensino/aprendizagem revela uma concepção de avaliação que respeita o ritmo 

de  aprendizagem  do  aluno.  Avaliar  a  aprendizagem  em  vários  momentos 

revela que o professor entende que o aluno pode não saber aquele assunto 

naquele dia, no momento da aplicação daquele instrumento. Não significa que 

o aluno não possa aprender e demonstrar que aprendeu em outro momento 

com a utilização de outro instrumento.  A avaliação deve ser instrumento para 

que, “se conheça o que o aluno já aprendeu e o que ele ainda não sabe, para 
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que  se  providencie  os  meios  para  que  ele  aprenda  o  necessário  para  a 

continuidade dos estudos” (Vilas Boas, 2004, p. 29). 

Os professores do curso de Odontologia reconhecem a dificuldade de 

avaliar. Eles afirmam que a avaliação que fazem não é o ideal, mas mostram 

que tentam fazer o melhor com o que têm.  

Eu acho avaliação muito séria e complexa, é muito difícil avaliar, é 
trabalhoso, é difícil, você tem que avaliar a todo momento,  não é só 
o  momento  de  prova  teórica,  de  prova  pratica,  inclusive  com  o 
sistema que a gente tem  chega um momento que você tem que 
aprovar ou reprovar (Entrevista, Professor 1) 

Acho que avaliação é um aprendizado continuo. É muito difícil fazer 
uma avaliação  porque qualquer critério que a gente utiliza fica muito 
subjetivo,  então  a  gente  tem  que  estar  sempre  buscando 
conhecimento sobre avaliação, para que a gente possa a cada dia 
estar melhorando um pouquinho mais. Quando o professor acha que 
ele  sabe  tudo  está  na  hora  dele  aposentar.  A  cada  dia  a  gente 
aprende um pouquinho mais, as vezes quando a gente ministra o 
conteúdo aprende mais que o próprio aluno. (Entrevista, Professor 3) 

Como que um professor sozinho dentro de uma sala de aula pode 
avaliar  o  interesse  e  o  estímulo  de  cada  acadêmico  se  ele  tem 
sessenta alunos? Avaliar é muito difícil. ( Entrevista, Professor 4)

Nem sempre consigo realizar uma avaliação cotidiana, em todas as 
aulas, o que seria o ideal. Então, no final de cada capítulo faço uma 
avaliação sobre o assunto lecionado. (Entrevista Professor 5) 

 Esses professores também demonstram vontade de conseguir(em) 

fazer uma avaliação que dê conta de avaliar a aprendizagem do aluno mais 

completamente; que se aproxime mais do aluno, que seja mais global. Mas 

eles também apontam os desafios institucionais como a questão da falta de 

dedicação do professor ao curso, para fazer um trabalho melhor. Os exemplos 

abaixo mostram como isto aparece em seus discursos.

Muitas vezes é preciso buscar o aluno disperso, mostro a eles que 
uma nota  baixa  é  apenas  um momento.  Não  quero  que  o  aluno 
decore  só  para  tirar  nota,  quero  que  ele  aprenda.  (Entrevista, 
Professor 3)

Eu avalio tudo que o aluno faz, tento fazer uma avaliação global. O 
professor  tem  obrigação  de  aproximar  mais  daqueles  que  tem 
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dificuldade do que aqueles que já desenvolvem bem. Você tem que 
se aproximar mais para verificar o que pode fazer para a melhoria do 
aluno  a  avaliação  que  não  faz  isso  deixa  a  desejar.  (Entrevista, 
Professor 4)

O aluno fraco precisa de mais atenção,  e a gente procura dar mais 
atenção no atendimento a este aluno. Porém eu acho difícil em 
termos de instituição, você estabelecer horário para fazer isso. O 
professor que trabalha na instituição não tem tempo disponível, 
muitas vezes, para executar essa tarefa. Ele não é o professor com 
dedicação exclusiva.(Entrevista, Professor 5)

Não se avalia a aprendizagem do aluno só para tirar que seja emitida 

uma nota, um conceito ou uma menção. O maior objetivo da avaliação deve ser 

o  de  promover  a  aprendizagem do aluno.  Reduzir  a  avaliação à medida  é 

reduzir  seu  potencial  pedagógico.   Este  é  um desafio.  Outro,  é  a  falta  de 

dedicação  dos professores para realização de atividades de reforço aos alunos 

fracos. Como eles parecem não perceber outras possibilidades de trabalhar 

com o aluno em sala  de  aula,  fica a impressão de que este  é um grande 

desafio  que está  relacionado com outro,  a  falta  de tempo institucional  para 

estudar  e refletir  a prática,  fato  que poderia  contribuir  para a realização do 

trabalho que é desenvolvido por estes professores  e que , por conseqüência, 

contribuiria  para  a  melhora  da  qualidade  da  avaliação  realizada  por  estes 

docentes.     

Há aspectos que chamam atenção nas aulas observadas. Em uma aula 

do  Professor  3,  cujo  foco  era  uma  atividade  avaliativa,  por  meio  da 

apresentação de um seminário. Os alunos pareciam muito nervosos. Eles não 

diziam  nada,  mas  o  clima  da  sala  era  tenso.  O  professor  explicou  que  o 

seminário  não  acontece  porque  ele  (professor)  não  queira  dar  aula  –  duas 

alunas do meu lado retrucaram baixinho como se discordassem dele. Ou seja, 

com esta atitude, os alunos deixam a entender que acreditam que quando o 

professor faz este tipo de atividade, ele não quer dar aula (PR n° 2, Professor 3). 

Evidencia-se aí uma relação de pouca confiança entre aluno e professor (não é à 

toa  que  a  aluna  retrucou  entredentes).  Vigora,  ainda,  a  construção  social 

tradicional  de que o professor  tem que dar  aula  e  o  aluno tem que assistir, 

passivamente.  É  como  se  o  papel  “natural”  do  professor  fosse  ensinar,  no 

sentido  pouco  edificante  de  apenas  transmitir.  É  o  professor  que  tem  os 
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conhecimentos,  ele  transmite  este  conhecimento.  Os  seminários,  em  geral, 

aparecem como uma embromação. Quando o professor dá aula bem, o aluno 

sabe. Pode ser aula por meio de seminário, grupos, exposição. O problema é 

que esses alunos querem a condução do professor. Querem a sua elaboração, a 

sua palavra. Segundo Hoffmann (2004) “esta é uma concepção behaviorisata de 

aprendizagem.  Alguém  que  ensina,  alguém  que  aprende”  (p.111).  A  autora 

reflete ainda que nessa perspectiva de conhecimento a prática avaliativa vincula-

se a uma prática de observação e registro de dados. O próprio aluno concebe 

que é “natural” que ele, enquanto  aluno, receba o conhecimento do professor. 

Se e quando o professor muda essa lógica, e o aluno se vê impelido a construir 

o conhecimento ele fica insatisfeito e pensa que o professor não está querendo 

“dar” aula, que está “enrolando” o tempo.  Nesse seminário, ao apresentarem o 

assunto, cada aluno, lia a sua “parte”. Durante a apresentação, nesse seminário, 

dois  grupos  fizeram  a  mesma  coisa,  leram  tópicos  do  assunto.  Durante  a 

apresentação  dos  alunos  à  frente,  os  colegas  que  ficaram  sentados,  pouco 

prestavam atenção. Na verdade, eles estavam preocupados com outra prova, de 

outra disciplina, que estava sendo entregue no decorrer da apresentação dos 

colegas sem que o professor percebesse (se ele percebeu não demonstrou). O 

resultado de uma prova, enquanto nota, que outro professor mandou entregar, 

na aula desse professor, tomou lugar da aprendizagem. O mais importante para 

o aluno pareceu ser saber a nota que obteve. Nesse caso, o aprendizado que o 

seminário poderia promover caiu por terra, pois os alunos sequer perceberam os 

colegas à frente e muito menos o que eles explicavam, quer  dizer,  liam.  O 

seminário, quando utilizado da maneira correta, pode ser instrumento de grande 

valia  para  o  ensino  e  para  a  aprendizagem e,  pode  sim,  ser  utilizado  com 

instrumento  de  avaliação.  Sua  utilização,  segundo  Veiga  (1995),  surgiu  para 

substituir as aulas expositivas, muito criticadas pela pouca participação do aluno 

no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva não faz sentido o uso 

do seminário, se estes se apresentam como aulas expositivas mal dadas pelos 

alunos.

 Mesmo com essa qualidade (ruim) de seminários, esses professores 

ainda  são  considerados  bons,  são  bem  avaliados  pelos  alunos.  Esses 

professores estão bem aquém daqueles que a Cunha (1989) investigou como 

sendo bons professores. Os professores daquela pesquisa, pelo menos, faziam 
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boas exposições, intervinham na transmissão de conhecimentos. Nos discursos 

dos professores do curso de Odontologia muitas vezes aparece uma concepção 

progressista de avaliação, entretanto, suas práticas revelam o contrário. Estas 

práticas referendam a concepção de uma avaliação que ainda está vinculada ao 

resultado e a classificação, o erro, o exame. A preocupação com o processo, 

com o diagnóstico aparece nos discursos. A prática muitas vezes desestimula, 

frustra e impede avanços e crescimentos dos alunos. É o que Luckesi (1999) 

denomina de reificação da aprendizagem, “fazendo dela uma coisa e não um 

processo”  (p.  94).  Muito  embora  haja  uma  avaliação  continuada,  que  utiliza 

vários  instrumentos,  a  concepção  de  avaliação  que  aparece  na  prática  dos 

professores  é  uma  concepção  vinculada  ao  atendimento  de  objetivos 

estabelecidos anteriormente. Aparece também a vinculação da avaliação  como 

mensuração da aprendizagem.

Nesse sentido, em algumas das entrevistas, há passagens que podem 

ajudar bastante na compreensão de avaliação dos professores. Eles destacam a 

relação entre objetivo e avaliação. Ou seja, a avaliação é para verificar se os 

objetivos propostos foram alcançados. O professor diz que a avaliação, na sua 

concepção, pretende verificar se os objetivos estabelecidos foram alcançados e 

em que medida isto ocorreu.

Eu não consigo fazer uma avaliação tendo em vista os meus objetivos. A 
avaliação é muito complexa. Muitas vezes o que a gente quer com a 
avaliação é a interpretação do aluno e a avaliação deveria dar conta de 
mensurar o que o aluno aprendeu. (Entrevista, Professor 1).

A cada conteúdo a gente tem um objetivo. Eu falo para o aluno que ao 
final do conteúdo ministrado eu quero que você aprenda isso, e para ver 
se ele aprendeu eu faço a avaliação.(Entrevista, Professor 2)

O  aluno  recebe  uma  programação  no  início  do  módulo,   nesta 
programação aparecem o dia  e  a  hora  de cada etapa,  inclusive  das 
avaliações. Lá tem os objetivos geral e específicos que nós queremos 
atingir com aquele módulo. Eles sabem que para determinada aula eles 
terão determinados tipos de avaliações.(Entrevista,Professor 4)  

Eu faço a avaliação de acordo com o plano estabelecido.  (Entrevista, 
Professor 5)

Há uma nítida preocupação dos professores em compreender a avaliação 

(ao  falar  de  sua  complexidade),  mas  quando  abordam  a  palavra  “mensurar” 
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aparece a concepção de avaliação como medida. O discurso revela que apesar de 

entender que a avaliação é complexa e que merece atenção, deixa “escapulir” que 

se avalia para medir  o que o aluno aprende. Reforça-se aqui  o que Hoffmann 

(2003) tem afirmado, que os professores não diferenciam os termos medida e 

avaliação com clareza. O que parece é que muitos professores compreendem que 

tudo pode ser  medido,  sem se dar  conta que de muitas notas são dadas por 

critérios vagos e confusos, ou precisos demais para determinadas situações. 

Os professores também consideram a avaliação necessária na escola 

e  reconhecem que  avaliar  é  complexo,  e  ainda  mais,  que  as  metodologias 

utilizadas em sua prática de avaliação não dão conta de avaliar a aprendizagem 

do aluno na sua totalidade. O Professor  1 apresenta-se preocupado com este 

fato,

Quando as notas de mais da metade da turma ficam abaixo da média, 
fico  muito  preocupado.  Tento  lançar  mão  de  algum  artifício  para 
auxiliar  aqueles  que  tiveram um  desempenho  ruim.  Eu  desenvolvo 
algumas táticas como o uso de material de apoio para que os alunos 
estudem. Preocupo-me, entretanto, porque muitas vezes não consigo 
estimular  o  aluno.  É  um problema  que  eu  percebo  em relação  ao 
estimulo, é a motivação. Hoje apresento um caso clinico para mostrar 
a importância daquele assunto para tentar despertar os alunos para 
determinado assunto. Melhorou bastante, o resultado está melhor, mas 
ainda não é o esperado. (Entrevista, Professor 1).

Este professor demonstra, no discurso, estar tentando encontrar meios 

para lidar com a avaliação de modo que esta consiga muito mais incluir o aluno 

do que excluí-lo. O que aparece no discurso do professor na entrevista não está 

presente em sua prática. No dia-a-dia ao lidar com a aplicação de provas, sua 

postura revela uma preocupação muito grande com o fato de o aluno estar ou 

não  colando,  do  que  com  a  criação  da  avaliação  como  momento  de 

aprendizagem. Ele utiliza frases durante a prova para que o aluno não cole. Com 

isto cria um clima de pressão no momento de avaliar e acaba por utilizar a prova 

como instrumento de punição.

Se houver cola tenho uma prova mais difícil que esta. “Fulano”....cuide 
de sua prova (PR nº 1, Professor 1).
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Se  eu  pegar  alguém  com  problema,  vai  ter  problema  (PR  nº  2, 

Professor 1),

Durante  as  observações  das  avaliações  realizadas  pelo  professor  foi 

possível constatar que este tipo de discurso cria uma pressão sobre o aluno durante 

a realização da prova. Em todas as aulas observadas, cujo foco era avaliação, os 

alunos  sentam-se em fila,  individualmente,  quando  não  o  fazem os  professores 

determinam  que  isto  seja  feito.  O  silêncio  é  absoluto  e  o  clima  é  tenso.  Os 

professores se movimentam pela sala  o  tempo todo e  geralmente mostram –se 

tranqüilos. Em alguns casos, mesmo que a postura do professor seja tranqüila, para 

os alunos é uma situação tensa.    Outro aspecto que ficou evidente é que a prova é 

um instrumento de poder do professor sobre o aluno. É o professor que avalia e 

decide, por meio do modo como avalia, o que vai fazer com aquele aluno que colar.

 Durante as observações das provas escritas, de múltipla escolha e de 

completar lacunas, aplicadas pelo Professor 1, ele disse várias vezes que “a prova 

era um presente de tão fácil”. O discurso do professor nesse caso parece denotar 

que ele próprio quer se convencer do que fala. Por isto, reafirma o tempo todo que a 

prova é fácil. 

Além dos aspectos ligados ao poder do professor sobre o aluno o que fica 

muito evidente é a utilização da prova como “acerto de contas” (Moretto, 2005) do 

professor  com  o  aluno.  Ao  invés  de  colocar  a  prova  como  momento  de 

aprendizagem, ela ainda se configura como instrumento de tortura para o aluno, 

como instrumento de assujeitamento utilizado pelo professor. 

Além do traço de acerto de contas, a prova tem a conotação de fim de 

processo.  Não como algo  que dinamiza  o  processo de ensino.   Luckesi  (1999) 

afirma  que  a  avaliação  precisa  assumir  um  caráter  dialético,  diagnóstico;  do 

contrário continuará sendo instrumento de ameaça para os alunos.

Na aplicação de outro instrumento de avaliação, em outra observação, 

enquanto o Professor 1 organizava as carteiras, os alunos ficaram  do lado de fora 

da sala. Alguns alunos diziam que, na maioria das vezes eles, “aprendem sozinhos, 

que não adianta o professor explicar, no caso da disciplina X, tem muitos termos 

técnicos que não adianta o professor ensinar” (PR nº 2, Professor 1).  Parece-me 

mais uma vez que se reforça que a habilidade exigida nesse tipo de prova é a 

memorização exclusivamente. Os alunos acreditam que têm que decorar os nomes 
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para aprender e que não adianta o professor ensinar. Se for assim, o aluno não 

poderia consultar o material durante a prova? Se as questões fossem elaboradas 

cobrando outras habilidades do aluno que não a memorização poderia haver menos 

stress para o aluno e professor? Por mais que o professor queira se mostrar calmo 

e passar tranqüilidade aos alunos, o fato de falar em cola o tempo todo, deixa os 

alunos tensos. Suas afirmações na entrevista explicitam o contrário do que ocorre 

em sua prática,

 Em meu comportamento eu tento ser mais tranqüilo no dia da prova do 
que  sou  em  sala  de  aula,  até  deixando  os  alunos  mais  à  vontade. 
(Entrevista – Professor 1)

Em um instrumento de avaliação apresentado pelo Professor 2, abaixo 

do cabeçalho havia uma nota introdutória com os seguintes dizeres: 

 Este trabalho a ser realizado hoje traz em seu bojo o caráter de uma 
última revisão da matéria para a verificação de aprendizagem que será 
aplicada  logo  a  seguir,  e  em segundo  plano  uma retroalimentação  ou 
feedback (informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua 
mensagem, e que serve para avaliar  os resultados da transmissão) do 
processo ensino aprendizagem.15

 

A concepção de avaliação presente nestes dizeres é de  aprendizagem e 

a avaliação como momentos separados, tanto é assim, que ele separa o momento 

da  revisão  como  sendo  um,  e  a  retroalimentação  do  processo  ensino-

aprendizagem  outro.  Revisa-se  para  avaliar,  revisa-se  para  retroalimentar  o 

processo. 

O professor 3 apresentou três instrumentos de avaliação dos quais dois 

são provas e um em formato de seminário.  Em relação ás provas uma é objetiva 

com questões do tipo marcar a questão correta ou incorreta, são 20 questões 

com cinco alternativas. Ao final da prova há um gabarito para o aluno marcar e o 

professor corrige pelo gabarito. 

        Outra prova que o professor apresentou-me tem uma parte objetiva com 

questões de verdadeiro ou falso e outra parte é para que o aluno responda com 

base em figuras.  As  questões colocadas nesta  parte  para  mim são também 

15 o Professor 2 entregou –me uma prova na qual estava esta introdução.
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objetivas, visto que mesmo na parte em que o aluno tem espaço para responder, 

este  espaço  é  determinado  por  questões  que  requerem  habilidades  de 

memorização como citar, escrever e descrever. Não há, por exemplo, nenhuma 

questão que requeira do aluno análise, comparação ou julgamento. 

Faz-se  necessário  aqui,  refletir  um pouco  sobre  o  motivo  dos  alunos 

avaliarem  bem  esses  professores.  De  modo  geral  e  explícito  os  dados  dos 

questionários  respondidos  pelos  alunos  contrastam  com  o  que  é  percebido  na 

análise realizada, por exemplo, dos instrumentos de avaliação e na observação das 

práticas dos professores.

Duas hipóteses podem ser inferidas.  A primeira  é que “a  familiaridade 

gera cegueira”. Esses alunos cresceram acreditando que para algo ser bom tem que 

ser caro e de difícil acesso. E eles pagam caro, “compram” caro um “certificado”. É 

natural  que se submetam a tudo isto.  O imaginário  sobre avaliação no caso do 

aluno, é de que tudo que é bom tem que ser muito difícil mesmo. Assim, quanto 

mais o professor explicita o poder, mesmo disfarçado de boas intenções, o aluno 

referenda que este é o bom professor.

                A outra hipótese é a do imaginário sobre a profissão. Quem quiser chegar 

a ser “doutor” em odontologia têm de passar por muitas provações, e na da melhor 

do que uma prova para mostrar como é difícil chegar lá. Se não for difícil, muita 

gente  chega  lá.  Se  muitos  chegam  lá,  há  muito  mais  concorrência  no  campo 

profissional.  Daí  aceitam  como  “natural”  que  a  avaliação  na  escola  seja 

classificatória,  selecionando  os  melhores;  repetindo  assim  a  estrutura  social. 

Apenas os melhores conseguem lograr êxito. 

A  familiaridade  que  gera  cegueira  e  também “engrossa  o  couro”, 

amortece  a  sensibilidade;  obnubila  o  olhar.  Esses  professores  não  têm  o 

costume de refletir  com o apoio da teoria sobre o que fazem. Eles têm certo 

feeling em  relação  ao  que  é  certo  na  avaliação  (atingir  objetivos,  serem 

tranqüilos,  avaliação  como  algo  complexo),  mas  na  construção  de  seus 

instrumentos de avaliação a concepção de avaliação que é revelada é aquela de 

uma avaliação muito mais preocupada com a reprodução do conhecimento. Ao 

que parece, eles não refletem sobre o que fazem na sala de aula, pois, talvez 

nem tenham como fazê-lo, posto que para isto seria necessário um debruçar-se 

sobre o seu fazer pedagógico. A prática de avaliação revela a concepção de 

educação, de aluno, de conhecimento estes professores têm.  
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Na  avaliação  destes  professores  o  momento  da  prova  configura-se 

como “aquele momento diferente” cheio de tensão e preocupação mesmo que os 

alunos digam que não. Talvez para os alunos nem haja essa percepção, já que 

parece ser “natural” que a avaliação tenha essa configuração. É o momento de 

controle que o professor adquire sobre a sala, pois é ele que tem o poder de 

reprovar (Freitas, 2003). Como alguém pode fazer o melhor se o clima da prova 

é tão tenso. Houve um momento em que o Professor 1disse que

A prova é de marcar e você deve fazer só um “pinguinho”.  Qualquer x 
grande será considerado como facilitação para o colega. ( (PR nº 2, 
Professor 1) 

A impressão que se tem é de que cuidar para que o aluno não cole é 

mais importante que fazer do momento de avaliar um momento onde o aluno 

pode  demonstrar  se  realmente  aprendeu  o  que  deveria.  Na  entrevista  o 

professor confirma esta preocupação com a cola.

A  cola  existe.  Ela  ocorre,  e  eu  tento  deixar  claro  para  os  alunos: 
“façam a prova sozinhos sem o uso da cola”.  Mesmo assim,  tento 
deixar o clima da prova o mais tranqüilo possível, converso com eles 
“alguém tem alguma  dúvida?”  (...)  já  pensei  até  em colocar  vídeo, 
filmar para coibir a cola. (Entrevista,  Professor 1) 

A questão da cola é uma questão basicamente moral. A cola é uma 

ação fraudulenta.   E como tal constitui-se como prática imoral! A impressão que 

se  tem é  que  muitas  vezes  o  aluno  cola  para  desafiar  o  professor.  É  uma 

necessidade demonstrar  que ele  dá  conta  de colar.  A cola,  a  fraude é uma 

questão muitas vezes presente no processo de avaliação. Os professores se 

envolvem com “unhas e dentes” para tentar evitar que o aluno cole.   Muitas 

vezes se caracteriza como uma “queda de braços”, outras, como batalha entre o 

bem e o mal, o certo e o errado.

 Há professores que consideram a cola uma traição, entretanto, o 

que proponho é que ao lidar com o cola o professor faça menos queda de braço, 

com o aluno e tente ver que se o aluno é capaz de ser tão engenhoso em colar, 

não  poderia  sê-lo  na  construção de seu  conhecimento.  O aluno  que  gastou 

tempo  planejando  e  construindo  a  cola,  poderia  gastá-lo  de  outro  modo, 

estudando. 
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Outro  fato  é  o  professor  que  utiliza  o  mesmo  instrumento  de 

avaliação por anos a fio. Os alunos sabem se o professor faz isto. O aluno, com 

certeza, acha mais fácil colar, se o instrumento de avaliação é o mesmo do ano 

ou do semestre anterior. A criatividade do professor também precisa entrar no 

jogo. Mas a questão não seria outra?! A prova não pode se transformar em jogo 

de esconde-esconde; de criar artimanhas pra se evitar cola. Avaliação é parte de 

um processo educativo. Só há processo educativo quando há uma relação de 

confiança. Muitas vezes o professor que melhora a vigilância, ajuda o aluno a 

melhorar  os  artifícios  para  colar  melhor.  Em muitos  momentos  os  alunos ao 

saírem da sala de aula logo após a aplicação de uma prova dizem que “com 

aquele tipo de prova não tem jeito de colar”16.  Provavelmente este professor é 

bem criativo ao elaborar seus instrumentos de avaliação, muito mais do que o 

aluno  ao  preparar  sua  cola.  A  reflexão  sobre  instrumentos  de  avaliação 

necessita  ter  lugar  em nossas instituições de  ensino,  na  perspectiva  do  que 

Vasconcelos (2005) coloca em relação à cola em uma abordagem que merece 

destaque:

o uso da cola escrita no papel, na borracha, não é aceito pela escola 
por  ser  considerada  recurso  alheio  ao  processo  de  ensino-
aprendizagem. Entretanto, a cola da cabeça, “decoreba” que também 
não  faz  parte  do  processo  de  construção  do  conhecimento  é 
freqüentemente aceita e até legitimada pelo tipo de avaliação que é 
dado  pela  escola,  na  média  e  que  o  professor  exige  que  o  aluno 
reproduza  ipsis litteris o que disse em aula ou o que estava no livro 
(p.80). 

  

É necessário entender que, muitas vezes, na sala de aula, as atitudes 

do  professor  em  relação  à  cola  acabam por  expô-lo  junto  aos  alunos,  pois 

mesmo que  ele  tente  coibir  a  cola  há  alunos  que  o  fazem.  O exercício  em 

compreender a avaliação como parte do processo educativo, enquanto momento 

privilegiado de aprendizagem (Moretto, 2005), não se configura na prática, ela 

está muito distante daquilo que o discurso apregoa.  O modo como a avaliação é 

colocada reforça que ela (e também o ensino) é um processo do professor; a 

aprendizagem  (o  ser  avaliado)  é  uma  questão  do  aluno.  A  utilização  de 

instrumentos que se ocupem mais com a produção do conhecimento do que com 

16 Observação realizada nos corredores da IES
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a memorização talvez possa minimizar tanto stress. Estes instrumentos seriam 

problemas  para  os  alunos  construírem  seus  raciocínios,  casos  para  serem 

discutidos,  provas  operatórias,  mapas  conceituais,  observações,  entrevistas 

(Depresbiteris, 2002). Além destes instrumentos, há a possibilidade de que ao 

fazerem uma prova os alunos possam consultar tudo, todos os tipos de materiais 

de que dispuserem, eles podem elaborar, eles mesmos, questões que julgam 

abrangentes para o que estudaram. Podem fazer a auto-avaliação do próprio 

desempenho, a avaliação do desempenho do professor e a discussão sobre isto. 

Avaliações com esta característica poderiam evitar a cola muito mais que a fala 

ou  gestos  do  professor  tentando  coibi-la.  Utilizar  questões  dissertativas  que 

requeiram  a  habilidade  da  aplicação  ou  da  análise,  e  do  julgamento  do 

conhecimento, com o uso de material para pesquisa poderia fazer com que o 

aluno se ocupasse mais de si  do que da cola.  Além do mais,  imagine se o 

professor  utilizasse toda criatividade que o aluno tem em construir  “jeitos de 

colar” para construir a prova. Ao que parece, os professores precisam de melhor 

formação pedagógica,  de um “choque educativo”, um banho de pedagogia! 

O modo como o professor aborda os objetivos da avaliação também 

revela sua concepção do que é a avaliação. Isto aparece nas respostas dadas 

pelos alunos ao respoderem o questionário aplicado. Em 58,43% das respostas, 

os alunos, afirmam que os professores sempre falam dos objetivos da avaliação. 

Muito embora o questionário não tenha dado conta de identificar quais seriam 

estes  objetivos,  fica  evidente  que  o  aluno  conhece  as  “regras  do  jogo”.  A 

avaliação  nesse  sentido,  deixaria  de  ser  surpresa  e  passa  a  ser  um 

compartilhamento  entre  aluno  e  professor,  talvez  um  contrato  ente  eles.  A 

avaliação não é nesse sentido, “uma carta na manga” do professor para manter 

as  coisas  sob  controle,  ou  seja,  manter  a  turma  sobe  controle.  Quando  os 

objetivos são explicitados aos alunos, eles podem perceber o que será requerido 

deles e o que devem fazer para dar conta da tarefa. 

 O fato de o professor variar os instrumentos de avaliação, o fato de 

aplicar estes instrumentos em momentos diferentes revelando que a avaliação é 

contínua, evidencia uma tentativa de fazer algo que eles intuitivamente sabem 

que é mais adequado.  Quando,  porém, seus instrumentos não dão conta de 

oferecer  ao  aluno a  oportunidade de construir,  mais  do  que de reproduzir  o 

conhecimento, há o retrocesso. O fato de apresentar aos alunos os objetivos da 
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avaliação se encaixa numa tentativa de fazer o que é mais adequado. Assim, a 

prática  de  avaliação  desses  professores  está  permeada  de  avanços  e 

retrocessos.  (Márcia, o uso que vc está fazendo de: estes, destes, desses ... 

não me parece correto. Penso que vc vai ter de dar uma olhada nisto)

Os alunos responderam no questionário que os professores explicam os 

critérios de correção. Em 53,93% das respostas os alunos assinalaram que os 

professores explicam os critérios de correção de todas as avaliações, eis um 

avanço.   Entretanto,  foi  perceptível  notar  que  os  alunos  se  mostram  muito 

preocupados com a pontuação, com os números, com os pontos que perfazem a 

nota total. O aluno se preocupa muito com a nota, pois é ela que aprova ou não. 

Quando  o  professor  entrega  as  provas  ou  qualquer  outro  instrumento  de 

avaliação corrigido para os alunos, os aspectos quantitativos. Ao que parece, 

não há por parte dos alunos uma preocupação maior com a aprendizagem, a 

grande estrela é a nota, pois, é ela que, afinal de contas, decide a vida destes 

alunos. 

          Em uma atividade de revisão, em dia de prova, o Professor 2 disse que 

haveria uma composição de notas e conceitos para fazer a nota final e todos, ao 

fazerem o trabalho independente de estar certo ou errado, receberiam um ponto. 

Sobre este trabalho de revisão que antecede a prova, o professor disse que 

O que vale é a participação do aluno, o fato de ele ter respondido o 

exercício (PR n° 1,  Professor 2).

 Na realização deste tipo de atividade, pela fala do professor, o que vale é o 

esforço  do  aluno  e  não  o  erro  ou  o  acerto.  Mas  não  fica  claro  qual  é  o 

entendimento do professor sobre o significado do aluno que se esforça  e erra. 

Não  há  nenhuma  alusão  ao  fato  se  os  erros  seriam  retomados  em  outro 

momento. As palavras do professor apenas revelam que é na prova que os 

erros e acertos são valorados. O clima é tranqüilo na realização do “trabalho”. 

Na atividade os alunos discutem sobre qual é a melhor resposta a ser dada e 

chegam aos consensos, este é um momento de construção coletiva muito rico. 
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Enquanto discutem qual é a melhor resposta, os alunos, se concentram 

na discussão. São 29 questões para serem respondidas em uma hora. Todas as 

questões  são  objetivas  e  cobram  a  habilidade  de  memorização  do 

conhecimento. A aplicação da prova ocorre logo em seguida, nesta mesma aula. 

Antes da prova, portanto, o aluno tem oportunidade de tirar dúvidas, nas dúvidas 

o  professor  esclarece.  Quando  o  tempo  da  atividade  se  esgota  o  professor 

começa a organizar as carteiras, uma atrás da outra. Ou seja, agora é hora da 

prova! O momento coletivo agora é substituído pelo individual. Este momento é 

caracterizado  pela  separação  dos  alunos  que  estavam  em  grupo  discutindo 

quando o  professor  pede que os  alunos guardem as anotações.  A  sala  fica 

organizada, disciplinada e em silêncio. 

O  clima  muda.  Da  construção  coletiva  para  a  construção  individual. 

Cada  aluno  concentra-se  na  prova  que  segue  a  mesma  característica  da 

atividade de revisão,  são 25 questões para que o aluno assinale  a  resposta 

correta. Todas as questões da prova individual estavam na atividade coletiva. 

Nesta  experiência,  há  duas  dimensões  distintas  de  avaliação.  O  primeiro 

momento funcionou como uma revisão nos grupos, talvez mais como estratégia 

de ensino. No segundo momento cada aluno individualmente faz sua atividade. 

O professor explica que

 Na prova pode rasurar à vontade, só não se pode errar no gabarito” 

(PR n° 1, Professor 2). 

Este professor se mostra tranqüilo o tempo todo respondendo sempre 

as  perguntas  que  os  alunos  fazem  durante  a  prova.  Ele,  inclusive  algumas 

vezes, pede que o aluno veja a questão de novo, pois, a resposta pode não estar 

correta. Não coloca nenhuma barreira entre ele e o aluno. Há uma preocupação 

por parte do professor para que os alunos respondam o certo, não porque seja 

certo, mas porque se responder certo demonstra que aprendeu. Isso fica claro 

quando  um aluno  se  mostrou  em dúvida  em duas  respostas,  ele  discutiu  a 

melhor resposta com o aluno até que a resposta certa fosse dada. (PR n° 1, 

Professor 2) 

É óbvio que uma prova com 25 questões objetivas reforça a concepção 

de avaliação com ênfase na habilidade de memorização. Entretanto, o trabalho 
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de grupo para revisão e o momento de prova em uma única manhã podem ser 

considerados  como  atividades  de  ensino  e  aprendizagem  em  um  mesmo 

momento.  Há  vários  aspectos  positivos  aí,  a  responsabilidade  para  que  os 

alunos revisem o conteúdo, aprendam, elaborem, a preocupação do professor 

para que haja aprendizagem em grupo, mas, também a aprendizagem individual, 

incentivando assim a  responsabilidade pessoal do aluno. Sordi ( 2001) afirma 

que 

A  avaliação  contemporânea  deve  estar  a  serviço  de  uma 
aprendizagem  que  favoreça  o  desenvolvimento  da  autonomia 
intelectual,  processo  construído  na  conflitualidade  de  idéias  e 
argumentos (...). Logo a preocupação obsessiva com a nota e com  as 
respostas certas - obtidas mediante memorização e classificação em 
relação  aos  pares  parecem  pouco  contribuir  para  a  aprendizagem 
significativa, geradora de efeitos educativos de longo alcance. (p. 172)

Alguns  dos  professores  do  curso  de  Odontologia  afirmam  que  a 

avaliação  é  uma  atividade  difícil  e  complexa.  Estes  professores  entendem 

também que a aplicação de um único instrumento não consegue avaliar o que o 

aluno sabe. Eles falam da necessidade de uma avaliação que veja o aluno em 

sua totalidade, uma avaliação contínua, numa perspectiva formativa, mas ainda 

concebem-na como mensuração da aprendizagem.  

    
Eu  acho  avaliação  muito  séria  e  complexa.  É  muito  difícil,  você 
mensurar o grau de aprendizado do aluno, é trabalhoso, você tem que 
avaliar em todos os momentos, não é só o momento de prova teórica, 
de  prova  pratica,  inclusive  com  o  sistema  que  a  gente  tem  de 
aprovação, reprovação. Então, chega um momento que você tem que 
aprovar ou reprovar. A avaliação tem que ser contínua, todos os dias 
você está sendo avaliado, está avaliando e o aluno deve saber como 
ele está naquele dia  (Entrevista, Professor 1). 

 Ás vezes, numa prova, o aluno tira 90 ou 100. A nota mostra o aluno 
só naquele  momento.  O aluno  pode ter  decorado  o  conteúdo para 
fazer  a  prova.  Eu  acho  que  a  avaliação  ela  tem que  ser  mais  no 
sentido integral, na tentativa de buscar apenas uma nota. (Entrevista, 
Professor 3)

Os professores afirmam que a avaliação não se restringe ao momento 

de aplicar a prova. Eles afirmam que trabalham com o resultado das provas com 
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os alunos discutindo os resultados, os erros e os acertos. O significado desta 

ação em face da avaliação demonstra que os professores se preocupam com a 

aprendizagem do aluno e utilizam intencionalmente o momento da correção da 

prova ou de outras atividades para tirar dúvidas e reforçar aspectos do conteúdo 

que  eles  pensam  ser  mais  importantes.  Há,  portanto,  uma  preocupação 

educativa, na perspectiva da  formação do aluno por parte do professores. 

O momento de correção de prova eu gasto mais tempo nos erros 
que nos acertos,  Eu gosto muito de trabalhar em cima do erro, e 
com certeza, se o aluno errou as vezes é por que ele não aprendeu 
aquilo.  Eu  não  utilizo  o  erro  deles  para  punição.  (Entrevista, 
Professor 1)

Sempre que eu termino uma avaliação,  uma prova teórico-prática 
faço a correção e discuto questão por questão com os alunos para 
ver qual foi a questão que a maioria errou (...) Mostramos então que 
a  partir  daquilo  que  a  pessoa  errou  e  você  rediscutiu  aquele 
conteúdo,  a  gente  observa  que  o  aluno  grava  melhor   não  vai 
incorrer em outros erros associado com aquela questão. (Entrevista, 
Professor 3) 

Eu  corrijo  as  questões  com  alunos  depois  de  entregar  a  prova 
mostrando como elas deveriam ser feitas. (Entrevista, Professor 4)

Já  o  aluno  atribui  uma  importância  à  nota  muito  grande  e  não  na 

aprendizagem. Este é outro aspecto considerado na avaliação dos professores 

do curso. O caso da avaliação realizada pelo professor 2 exemplifica isto. 

Ele trabalha com os resultados da prova corrigindo-a oralmente com os 

alunos, sempre à frente da turma com os alunos sentados bem a vontade, bem 

diferente da hora da prova, quando sentam-se disciplinadamente um atrás do 

outro. Eles estão bem juntos uns dos outros, nem há como perceber a formação 

de fila. (PR n° 2, Professor 2)

No  quadro  giz,  o  professor  escreve  os  valores  das  três  atividades 

avaliativas: prova teórica vale 70% da nota, 6 trabalhos valem 30% da nota. O 

professor  explica  questão  por  questão.  Os  alunos  não  se  mostram  muito 

interessados  no  que  acertaram  ou  erraram,  mas  sim  no  quanto  vale  cada 

questão.  Não  há  uma  preocupação  coma  aprendizagem,  ou  com  a  não 

aprendizagem, mas sim, preocupação com a nota, pois como é final de semestre 
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é a nota que define quem vai para o próximo período e quem fica para trás. O 

professor sempre pergunta aos alunos o porquê da resposta certa, mas poucos 

respondem. É como se o assunto não lhes interessasse. Uma evidência disso é 

que os alunos ficam passando bilhetinhos uns para os outros o tempo todo, 

enquanto o professor corrige a prova. 

Os  alunos  em 42,86% das  respostas  confirmam que  os  professores 

discutem e comentam sobre as deficiências, retomando os conceitos importantes 

para que sejam também compreendidos comentando sobre as questões certas e 

erradas  das  avaliações.   Entretanto  em  uma  das  falas,  o  Professor  1,  na 

entrevista disse não entrega as provas para os alunos. Ele esclarece que corrige 

e recolhe as provas porque os alunos fazem bancos de questões17,

Eu peço para que eles devolverem as provas para mim para não ficar 
mantendo aqueles bancos de questões. Os alunos fazem banco de 
questões e ficam muito bitolados em decorar perguntas e respostas, o 
aluno faz isso, eu nunca repeti uma prova, eu tenho meu banco de 
questões, mas a questão é sempre modificada. Às vezes, ela foi de 
uma forma objetiva depois ela vai de uma forma discursiva. Se ela foi 
de uma forma discursiva depois eu a refaço como um texto para eles 
raciocinarem em cima daquele assunto.(Entrevista, Professor 1)

Há muita contradição nessa prática. Os professores dizem uma coisa e 

fazem outra. A razão puxa para um lado (até razoável, de bom senso), mas a 

prática – que de fato mostra a concepção de avaliação do professor – puxa para 

outro.  Além disto,  há sempre um jogo de “esconde-esconde”,  não colar,  não 

fazer banco de questões,  ou seja, para que o aluno não passe a ter o que ele, 

professor, tem; não descobrir o que ele tem escondido para eles (alunos atuais), 

e para os futuros alunos. Na verdade, é o professor que estabelece o “jogo”, o 

tipo de avaliação que ele utiliza que estimula essas atitudes dos alunos.  Há um 

entendimento formal de avaliação como sendo prova, portanto, fazer banco de 

questões é natural e fácil. O aluno vai colecionando questões ao longo do tempo. 

Modificar as questões para dificultar, como disse o professor, é meio jogo de 

esconde-esconde.

17Os  bancos  de  questões,  segundo  o  professor,  seriam  aquelas  provas  que  foram  aplicadas  pelos 
professores em semestres e anos anteriores e que os alunos vão guardando. Quando um professor marca 
uma prova os alunos estudam pela prova que eles têm guardado. 
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A  concepção  de  avaliação,  neste  caso,  é  que  a  avaliação  é  algo 

separado do ensino  e  com a  finalidade classificatória.  O aluno está  ali  para 

mostrar que sabe. Os que souberem, serão aprovados. Este tipo de instrumento 

é muito mais adequado para concursos onde o objetivo não é a aprendizagem, 

mas  sim  a  classificação.  Em  uma  sala  de  aula  da  educação  superior,  a 

preocupação não deveria ser a classificação, mas sim a aprendizagem do aluno, 

a  produção  do  conhecimento  pelo  aluno  deveria  ser  a  tônica  do  trabalho 

pedagógico. Os instrumentos de avaliação, portanto, deveriam ser construídos 

para este propósito. 

As  concepções  de  avaliação  da  aprendizagem  dos  professores 

revelam uma prática docente que subsiste entre avanços e retrocessos. Entre a 

avaliação ideal e a avaliação realmente praticada o professor se perde. A prática 

avaliativa é concretizada e explicitada nos discursos e ações dos docentes, nos 

instrumentos de avaliação utilizados e elaborados por ele. Esta concretização é 

influenciada em grande medida por suas concepções de mundo, de educação, 

de homem de aluno e de professor.  Não é possível dissociar a prática de avaliar 

dos  vários  elementos  que compõem a prática  pedagógica  como um todo.  A 

dimensão  pedagógica  da  prática  educativa  é  intencional  e  não  se  reduz  à 

questão didática ou às metodologias de estudar e aprender. Ela se articula à 

educação  como  prática  social  e  ao  conhecimento  como  produção  histórica. 

Segundo Luckesi  (1999)  “a  avaliação deixará  de  ser  autoritária  se o modelo 

social  e  a  concepção  teórico  prática  da  educação  também  não  forem 

autoritárias” (p. 42). Ainda segundo este autor, a avaliação precisa assumir um 

caráter dialético e diagnóstico, senão continuará sendo instrumento de ameaça, 

disciplinamento e medo para os estudantes.  

As  concepções  liberais  (no  sentido  real  do  termo)  de  profissão 

liberal, de educação, de ensino, de avaliação estão presentes no modelo social. 

Mesmo  que  os  professores  disfarcem este  fato  no  discurso,  a  avaliação  no 

interior  dessas  concepções  permanece  autoritária.  Este  discurso  confirma  o 

traço ideológico da avaliação, que se explicita nas concepções de uma escola 

ainda muito influenciada pelo modelo de pensamento positivista. Se como regra, 

historicamente,  na  sociedade,  as  instituições  educativas  têm  a  função 

conservadora  do  modo  de  ser desta  sociedade,  as  práticas  de  avaliação 

contribuem fortemente para esta conservação. Como afirma Bourdieu (2005), “é 
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enfim, a lógica própria de um sistema que tem por função objetiva conservar os 

valores que fundamentam a ordem social” (p. 56), ou seja, reproduzir o  status 

quo social.  As  concepções  percebidas  nos  depoimentos  destes  professores 

estão relacionadas ainda à lógica da avaliação como medida, como verificação. 

Uma concepção que se pode chamar de tradicional que está vinculada a um 

modo de conceber o professor como aquele que repassa informações para que 

os  alunos  repitam  e  reproduzam  o  modelo  proposto.   A  avaliação  nessa 

perspectiva  se  constitui  como instrumento  de  mensuração  da reprodução do 

conhecimento. 

Essa concepção de avaliação, altamente preocupada com a vigilância 

sobre a cola, com a nota, declarada por discursos e práticas, prepondera sobre 

uma  concepção  de  avaliação  que  se  ocupa  com a  aprendizagem do  aluno. 

Esta ainda é uma prática avaliativa que é incompatível com uma consideração 

sistêmica de avaliação e do processo educacional  como um todo,  em que a 

avaliação  aparece  de  fato  como  uma  de  suas  partes,  com  características 

também  de  um  momento  de  aprendizagem.  Entretanto,  há  tentativas  de 

avanços, na direção de uma avaliação que esteja a serviço da construção do 

conhecimento e da aprendizagem do aluno, da aceitação dos diferentes, tendo 

como premissa uma melhor qualidade de vida; uma avaliação mais significativa 

que permita ao aluno perceber seu desenvolvimento durante o trabalho que está 

sendo realizado.

  É necessário reafirmar que a mudança não ocorre de um dia para o 

outro, bastando para isto a nossa vontade. O que foi construído historicamente 

como prática pedagógica não deixa de existir de um momento para o outro. 

Não acontece como em um passe de mágica. A mudança só ocorre se houver 

vontade e força para mudar. Isto, a cada dia, em cada discurso, em cada ação, 

na busca do êxito do trabalho escolar. Se mudar não é fácil, seria importante 

entender o que obstaculiza a mudança. Uma contribuição nesse sentido seria 

o conceito de habitus de Bourdieu (1983) 

 Sistema  de  disposições  duráveis,  estruturas  estruturadas 

predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como 

princípio gerador e estruturador das práticas e das representações 

que  podem  ser  objetivamente   reguladas  e  regulares  sem  ser  o 
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produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim, 

sem supor a interação consciente dos fins e o domínio expresso das 

operações necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, 

sem ser o produto da ação organizada de um regente (p.60).

Dessa forma, mesmo que se queira mudar para uma avaliação mais 

formativa,  muitas  vezes  nos  pegamos  repetindo  práticas  autoritárias 

tradicionais,  exatamente  por  isso,  pois,  o  nosso  sistema mental  e  social  é 

durável, foi construído ao longo da nossa história individual e coletiva. Essa 

noção de capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar, sentir 

e agir de modos determinados guiam nossas práticas. Se é perceptível uma 

distância entre os decursos e as práticas destes professores,  é preciso refletir 

que há uma percepção de que os discursos nestes casos podem sinalizar o 

desejo desses professores. Quando dizem que estão fazendo uma avaliação 

contínua, global e formativa e na prática mostram o contrário, revelam toda a 

contradição que perpassa qualquer desconstrução tida como verdade por tanto 

tempo. Constata-se, nesse sentido, que na prática destes professores existe 

uma  avaliação  que  é  de  fato  realizada,  percebida  e  experimentada  pelos 

alunos, e, uma outra que está presente no discurso, que é aquela desejada. 

Talvez, no desejo, haja uma certa ruptura entre o estabelecido como prática 

avaliativa tradicional para uma avaliação que inclua o aluno, ao invés de excluí-

lo. 

2.3. Os saberes mobilizados pelos professores quando avaliam. 

Os saberes mobilizados na avaliação, pelos professores do curso de 

Odontologia, não podem ser desvinculados dos saberes mobilizados em suas 

práticas docentes como um todo. Ao avaliar, o professor, mobiliza saberes  que 

estão entrelaçados aos saberes docentes como um todo e que fazem de sua 

prática  pedagógica  algo  inteiro.  Muitas  vezes,  entretanto,  ao  ensinar,  ao 

ministrar  um conteúdo o professor  utiliza-se da avaliação como mecanismo 
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para manter a atenção do aluno sobre o que está sendo ensinado, neste caso, 

a avaliação torna-se estratégia de ensino. 

Em sala de aula quando estou explicando um conteúdo e os alunos 
estão dispersos eu apresento algumas situações para que os alunos 
tentem resolver e dou pontos para quem me responde. Geralmente é 
½ ponto,  aí  eu anoto,   mas na realidade quando eu vou fazer  a 
somatória  esse   ½ ponto,  o  valor  dele  não é assim tão grande, 
senão eles não precisariam fazer a prova. (Entrevista Professor 1)

Não avalio o aluno somente pelo instrumento aplicado como prova, 
busco ver como o aluno está se portando durante o tempo que ele 
está na aula.   Observo o feedback de cada um para ver se eles 
realmente estão aprendendo. Procuro colocar nas provas apenas o 
conteúdo que eu ensinei. Procuro fazer um instrumento para que o 
aluno não decore, mas, sim questões que levam ao  raciocínio. Que 
ele faça  a integração de conteúdos que ele está estudando e outros 
anteriormente estudados. (Entrevista, Professor 3) 

Em uma avaliação prática,  por  exemplo,  eu faço perguntas sobre 
qual  nervo  devo anestesiar.   Se eu devo utilizar  agulha curta ou 
longa. Tudo isto faz parte de uma avaliação e do aprendizado dele. 
Não é somente aquela avaliação feita dentro na sala de aula através 
de perguntas objetivas e subjetivas é uma avaliação global tudo que 
ele fizer será avaliado para mim. (Entrevista, Professor 4) 

   

O modo como os professores trabalham com os resultados da avaliação 

junto aos alunos pode ser considerado como um saber,

Eu só passo a nota para ata de prova depois de discutir com o aluno 
os  resultados  da  avaliação.  Professor  também erra.  A  nota  é  do 
aluno. Uma questão que deixa dúvida na nota, sempre é em favor do 
aluno, nunca a nosso favor. Tirar meio ponto do aluno é muito, mas, 
conceder  meio ponto  não significa  nada.  Prefiro  conceder  do que 
tirar.  Discuto a prova, vou para a sala de aula e discuto todas as 
questões  uma por  uma,  se  tiver  consenso  a  gente  emite  a  nota. 
Nunca  entrego  a  nota  na  secretaria  sem  discutir  antes  com  os 
alunos.  Mesmo porque é nessa hora que tem ali  um conteúdo de 
aprendizagem, talvez, tanto, igual ou até maior do que o conteúdo 
que você ministrou antes na aula. (Entrevista, Professor 2)
 

Sempre que eu termino de corrigir uma prova, discuto questão por 
questão para ver  foi  a  questão que a maioria  errou.  Depois  que 
discuto as questões percebo que aquele conteúdo   o aluno grava 
melhor. Discuto com eles o motivo do erro. (Entrevista, Professor 3)  

Todas as vezes que eu avalio o aluno numa prova escrita, na outra 
aula faço a correção da prova com eles. Analiso item por item, assim 
como as  notas. (Entrevista, Professor 5)
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São  saberes  pedagógicos,  é  verdade,  mas  muito  mais  frutos  da 

experiência do que de uma prática refletida com o apoio da teoria. Prova disso é 

o caso do Professor 4,

Depois que eu corrijo as avaliações teóricas com todos os alunos, eu 
falo para o aluno que tem dúvida,  para que ele venha tirar  estas 
dúvidas.  Eu  gosto  de  fazer  isto  individualmente  com cada  aluno, 
porque se fizer com todos os alunos a gente não consegue mostrar 
para o aluno que tem dúvida o que é certo ou errado. Eu dispenso os 
outros alunos e fico com o grupo que tem dúvidas. Vou chamando 
um a um e vou mostrando para ele o erro até ele acertar. (Entrevista, 
Professor 4)

 Esta prática do professor é muito mais um fazer, do que um saber, no 

sentido  conceitual  da  saber  docente.  Entretanto  sua  abordagem  faz-se 

importante neste momento porque ele crê que ao separar os alunos, entre os 

que  acertaram  e  os  que  não  acertaram  está  fazendo  o  que  julga  melhor. 

Entretanto,  ao separar os alunos o professor não tem garantia de que quem 

acertou  aprendeu.  Na  verdade,  o  aluno  que  aprendeu  poderia  aprofundar  o 

aprendizado,  levantar  novas  questões,  contribuir  com  o  aprendizado  dos 

colegas.  Ao  dispensar  os  alunos  que  acertaram  o  professor  perde  a 

oportunidade de utilizar sua contribuição  para reflexão junto aos alunos que não 

acertaram.  A presença dos alunos que acertaram as questões poderia tornar  a 

discussão  muito  mais  rica  e  participativa.  Muitas  vezes  os  alunos  aprendem 

muito  mais  nas  discussões  com  os  colegas  do  que  com  a  explicação  do 

professor. Há neste modo de trabalhar também a questão de separar os que 

sabem  dos  que  não  sabem,  uma  espécie  de  segregação,  de  premiação  e 

punição, quem sabe sai mais cedo, quem não sabe fica até mais tarde.  Isto não 

é educativo. O modo de trabalhar deste professor é algo bem do senso comum, 

dos  saberes  meio  desprovidos  de  reflexão  teórica,  advindos  da  experiência. 

Além do mais, a devolução de provas deveria ser um bom momento para fixação 

de conteúdos, e com todos os alunos. Dispensar os alunos que “sabem” é um 

contra-senso  do  ponto  de  vista  educativo.  Nesse  sentido,  mais  uma  vez  a 

necessidade da teoria para o professor aparece como preponderante. Estudar 
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estratégias  de  ensinar  e  aprender  poderia  capacitar  o  professor  a  entender 

melhor como a prática educativa pode ser mais efetiva na direção da construção 

do conhecimento e não de sua reprodução simplesmente. O senso comum por 

si,  não dá conta de prover o professor da compreensão sobre o processo de 

ensinar e aprender. 

O depoimento do Professor 5 também chama atenção pela direção que 

toma ao colocar a necessidade de uma maior preparação do professor como um 

saber. Este professor comenta que existem outros “saberes” que o professor 

precisa ter além do conhecimento da disciplina,

Além do conhecimento, do domínio na área, o professor tem que ter 
outros tipos de domínios, como a Psicologia, (...) ele tem que entender 
o  tipo  de  alunado  que  ele  está  tendo  nas  mãos,  porque  hoje,  em 
termos  de  universidade,  a  escola  recebe  vários  alunos  com níveis 
diferentes, e isso a gente tem que avaliar no primeiro dia. Existe aluno 
que  teve  curso  básico  bom,  outros  têm  deficiência  muito  grande. 
(Entrevista, Professor 5) 

Na realidade isto não é questão de Psicologia. Todo professor tem de 

estar atento ao perfil  da turma, sua origem formativa, sócio-econômica. Isto é 

uma questão pedagógica. É claro que a Pedagogia busca apoio nas ciências da 

educação, como no caso da Sociologia.  Esses professores parecem ser muito 

bons no que ensinam e têm certo feeling em relação ao modo de ser professor. 

Mas é algo mais próximo do bom senso. Há certa sabedoria desenvolvida no 

trato com os alunos. É claro que os saberes profissionais têm essa característica 

(de  uma sabedoria),  mas precisam ser  melhor(es)  trabalhados pela  reflexão, 

pelo estudo, pela formação teórica. Esse feeling evidencia disposições positivas 

que precisam ser levadas em conta, mas são ainda bem incipientes.

 É  preciso  deslocar  esta  lógica.  Em  decorrência  dela  as  nossas 

organizações  curriculares  continuam  fechadas  e  estanques,  a  maioria  das 

metodologias estão centradas ainda na transmissão ou comunicação oral dos 

conteúdos,  ou leituras de artigos e sua repetição em classe.  Além do saber 

disciplinar  o  professor  deve entender  o  que é  o processo de aprendizagem. 

Entender que este é um processo de crescimento e desenvolvimento do aluno 

em  sua  totalidade.  A  ênfase  desloca-se  para  além  do  conhecimento.  O 
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conhecimento é importante, mas o aspecto afetivo-emocional, às habilidades e 

às atitudes e valores também o são. O professor, portanto, tem que mobilizar 

saberes que cuidem das aprendizagens dos alunos. Há respaldo na perspectiva 

de   Masetto  (2003),  quando  o  autor  afirma  que  os  processos  de  ensinar  e 

aprender  são  diferentes.  “A  ênfase  em  um  ou  em  outro  fará  com  que  os 

resultados da interação ou correlação dos dois processos sejam completamente 

diferentes” (p. 36). O professor nesse contexto necessita mobilizar saberes que 

dêem  conta  do  aprender  além  do  ensinar.  Uma  formação  pedagógica 

consistente pode colaborar com o aprimoramento desta fragilidade fazendo com 

que o professor estude, reflita sobre a sua prática. O professor 5 quando aponta 

tal necessidade expõem toda lacuna existente em relação ao professor que não 

tem  formação  específica  para  atuar  no  ensino  superior.  A  verdade  é  que 

sabemos cada  vez  menos  lidar  com as  dificuldades  que  se  apresentam no 

cotidiano da sala de aula. Em se tratando da avaliação, as coisas ficam ainda 

mais difíceis, pois todo embróglio do processo pedagógico tem termo na prática 

de avaliação.

 Ainda sobre os saberes destes professores, parecem muito próximos 

daquilo que Sacristan (2002) denomina de paradigma do senso comum. Trata-se 

daquele  “saber  fazer,  o  como,  não  é  uma  derivação  só  do  conhecimento, 

adquirido  na  formação  ou  no  processo  de  formação,  mas  se  deve  à  matriz 

cultural da qual vem o professor” (p. 86). De modo geral, os saberes mobilizados 

pelos  professores  em seu fazer  avaliativo  são os  saberes  disciplinares,  eles 

sabem  o  que  ensinam;  os  saberes  didático-pedagógicos  de  modo  muito 

incipiente e os saberes do senso comum, do que ouviram falar e do que fizeram 

enquanto alunos. Estes saberes ainda estão a serviço de uma prática avaliativa 

que tenta romper com a reprodução do conhecimento sem ainda dar conta de 

que isto ocorra, e sem, no entanto, deixar de tentá-lo. 

Os  saberes  mobilizados  pelos  professores  ao  avaliarem  a 

aprendizagem  dos  alunos  estão  muito  mais  relacionados  com  os  saberes 

disciplinares e com os saberes da experiência, e aqueles provenientes do senso 

comum, do que com os saberes pedagógico-didáticos propriamente ditos.

3. O curso de Pedagogia
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      A avaliação realizada pelos professores no curso de Pedagogia 

ocorre no cotidiano da sala de aula, nos discursos e práticas, nos instrumentos 

utilizados.  Estes  professores  ao  avaliarem  efetivam  um  conjunto  de 

procedimentos didáticos que se realizam em tempos e em espaços da prática 

educativa.  Como no  curso  de  Odontologia,  a  avaliação  da  aprendizagem no 

curso  de  Pedagogia  é  influenciada  por  fatores  emocionais,  sociais,  culturais, 

políticos  e  comportamentais.  Entre  as várias  mediações para  sua realização, 

ocorrem a linguagem, os gestos, os silêncios, envolvendo, os dois protagonistas 

do processo educativo: o professor que é o avaliador e o aluno que é o avaliado. 

A  compreensão de  como a avaliação de fato  se concretiza na prática dos 

professores pesquisados, tem lugar a seguir. 

3.1 A avaliação da aprendizagem praticada por professores em Pedagogia 

A apresentação e  análise  dos dados focaliza  a  seguir  o  modo como 

avaliação da aprendizagem ocorre,  no cotidiano da sala de aula do curso de 

Pedagogia da UniEVANGÉLICA. 

3.2. Instrumentos de avaliação utilizados 

Os instrumentos de avaliação utilizados pelos professores do curso de 

Pedagogia  são  variados  e  aplicados  em  diferentes  momentos.  Estes 

instrumentos apresentam-se, na fala dos professores, sob a forma de trabalhos 

individuais  e  em grupo  na  sala  de  aula,  projetos,  observações,  provas  com 

consulta, provas escritas dissertativas, provas objetivas, Atlas (com desenhos de 

anatomia).  Na  verdade,  os  a  variedade  de  instrumentos  avaliativos,  se  bem 

utilizados, entenda-se aqui,  bem elaborados, bem aplicados e bem corrigidos 

pode,  se  transformar  em  detectores  de  informações  preciosas  sobre  a 

aprendizagem do aluno em cada etapa do trabalho educativo.

Quando chegamos ao final de um tema  fazemos  uma avaliação. Ou 
é um trabalho, ou o aluno faz exercícios na sala, ou ele faz um 
projeto, ou alguma coisa, mas sempre quando encerra um tema. 
(Entrevista, Professor 6 ) 
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Eu utilizo trabalhos em grupo, trabalho individual. Eu levo os alunos 
para  observação,  uso  a  pesquisa  como  avaliação.  Os  alunos 
constroem projetos,  eu  trabalho  muito  com projetos.  Uso  também 
aquela  prova que não é a prova tradicional,  normal  mente é uma 
prova de consulta. Quando o aluno está fazendo este tipo de prova 
ele  está  estudando  mais  um  pouco  ele  está  adquirindo  mais 
conhecimentos. (Entrevista,  Professor 7) 

Eu utilizo provas escritas dissertativas, de múltipla escolha, produção 
escrita em sala de aula. Quando é avaliação de aulas no laboratório 
peço sempre um relatório, com desenhos do aluno. Neste caso no 
final do semestre cada aluno terá  produzido um Atlas que é avaliado 
no final. Este Atlas seve também para a prática deles como material 
pedagógico  para  aulas  de  Ciências  na  escola  básica.  (Entrevista, 
Professor 8)

               Essa variedade de instrumentos utilizados pelos professores é 

confirmada nas respostas assinaladas pelos alunos, no questionário aplicado. 

As  provas  e  trabalhos  práticos  aparecem  em  19,75  %  das  respostas.  Os 

seminários  e  outras  atividades  em  grupos  (19,14%)  além  de  provas 

dissertativas,  em grupo,  com  pesquisa  também  aparecem em  16,67%  das 

respostas  assinaladas  pelos  estudantes.  As  provas  objetivas  individuais 

aparecem em 12,  96% das respostas.  Ao somarmos os percentuais  destas 

respostas teremos mais de 60% delas afirmando que há uma variedade de 

instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes da pesquisa. Ou seja, os 

alunos reconhecem que os  professores  não utilizam apenas a prova como 

meio para avaliar a aprendizagem. 

          Quanto à periodicidade com que os instrumentos são aplicados, 80,70% 

das respostas dos alunos afirmam que esta periodicidade ocorre várias vezes, 

por  meio  de  atividades  variadas  (provas  teóricas  e  práticas,  provas  orais, 

relatórios  de  aulas  práticas,  seminários  e  outras  atividades  de  grupo).  A 

avaliação configura-se como contínua e mais uma vez a utilização de vários 

instrumentos  é  ratificada.  Os  alunos  parecem  entender  que  esta  prática  é 

“natural”, o percentual com que assinalaram o resultado comprova isto. Mais de 

80% das respostas  dos alunos afirmam que há diferentes instrumentos para 

avaliar  a  aprendizagem e que são aplicados em momentos  diferenciados no 

decorrer do semestre, não se prendendo a uma prova ao final do bimestre ou 

semestre.   Ocorre  aí  uma  diferença  maior  no  percentual  das  respostas  dos 
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alunos do curso de Pedagogia em relação às respostas dadas pelos alunos do 

curso  de  Odontologia  em que  o  percentual  de  respostas  foi  de   67%.  Uma 

hipótese para esta diferença é de  o aluno do curso de Pedagogia perceber a 

avaliação como um movimento permanente e não como uma prática deslocada e 

estanque do ensino  e da aprendizagem. Para ser significativa a avaliação deve 

ocorrer em vários momentos do processo de ensino e aprendizagem por meio de 

diferentes  técnicas  e  instrumentos,  pois,  só  assim  possibilita  aos  atores  a 

retomada  de  objetivos  não  atingidos  até  aquele  momento,  e  até  mesmo  a 

elaboração de outros não previstos anteriormente. 

Na observação das aulas dos professores do curso de Pedagogia há a 

confirmação do que aparece nos questionário respondido pelos alunos. São 

utilizados os mais variados instrumentos de avaliação tais como projetos de 

intervenção,  trabalhos  apresentados  em feira  de  ciências,  portifólio,  provas 

individuais sem consulta, atividades em grupo, provas em grupo. 

A apresentação de projetos de intervenção, feita pelos alunos do curso 

de Pedagogia são realizados nas escolas onde estes alunos fazem o estágio 

supervisionado.  O  trabalho  com  estes  projetos,  segundo  a  Professora  6, 

configura-se como atividade de avaliação. São propostas de intervenção para 

as escolas da comunidade. Cada grupo apresentou um projeto de trabalho. Ao 

término  de  cada  apresentação  a  professora  fez  comentários  sobre  as 

apresentações no sentido de apontar aspectos positivos ou fragilidades das 

propostas. (PR 1,  Professor 6).  Um dos professores participantes da pesquisa 

fala  sobre  os  critérios  de  avaliação  que  são  colocados  para  este  tipo  de 

atividade,

Nesse trabalho avalio  nos grupos a criatividade,  a inovação e a 
capacidade empreendedora do grupo (PR n° 1,  Professor 6).  

Em outra atividade de avaliação, o instrumento utilizado foi  uma prova 

escrita  e  individual,  a  professora  disse  que “  vocês podem pesquisar  onde 

quisessem, “só não no coleguinha” (PR n° 2, Professor 6). As questões são 

lidas pelo professor que diz que “ é só pensar direitinho como você resolveria a 

situação”. O professor diz que “não tem nenhuma situação dessas que vocês 

não possam se ancorar” (PR n° 2, Professor 6). As questões desta prova  são 

todas do tipo situações problema para que o aluno apresente uma solução. O 
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professor responde a todas as indagações feitas pelos alunos no decorrer da 

prova. Em dado momento o professor se aproxima de mim e diz que,

o aluno está  acostumado com uma avaliação de repetir, quando tem 
que produzir  eles têm dificuldades, mas a gente tem que continuar 
senão nunca vai mudar  (PR n° 2, Professor 6).  
              

Dentre os instrumentos apresentados pelos professores do curso de 

Pedagogia,  pode-se  observar  uma  grande  preocupação  em  requerer  dos 

estudantes  muito  mais  que  a  simples  habilidade  da  memorização.   São 

questões como estas,

1). Imagine que uma escola faz o seguinte anúncio:18

                   Conheça o nosso programa de estímulo à 
inteligência

Você se interessa e faz a matrícula de seu filho nessa escola. Depois 

de  um  tempo,  você  quer  saber  se  o  seu  filho  está  tendo 

aprendizagem.  Solicita  à  Coordenadora  Pedagógica  que  explique 

isso. Segundo o que estudamos como poderá ser a resposta? 

   

     2).  Carlinhos  é  um  menino  que,  entre  outros  problemas 

psicomotores,  apresenta movimentos muitos lentos,  letra ilegível  e 

dificuldades  de  concentração.  Analise  o  caso  do  Carlinhos  e 

descreva  a  possível  trajetória  escolar  dele  no  que  se  chama 

medicalização do fracasso escolar.

  

              

               Ao inserir em uma prova questões deste tipo, o professor incentiva 

o aluno a mobilizar várias habilidades cognitivas para sua resposta além da 

simples  memorização.  Estão  sendo  cobrados  nestas  questões,  o 

conhecimento  adquirido  e  sua  aplicação.  O aluno tem a  oportunidade  de 

dizer o que sabe, produzindo do seu jeito o que aprendeu. 
18 Questões retiradas de uma prova do Professor 8
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Percebe-se  nitidamente  a  preocupação  do  professor  em fazer  da 

avaliação  um  momento  também  de  aprendizagem,  aprender  a  construir 

respostas para problemas apresentados. Isto nada mais é que a promoção 

de uma avaliação preocupada com a  produção do conhecimento pelo aluno. 

Aqui  também aprece,  como no  curso  de  Odontologia,  a  preocupação  do 

professor com a cola, mas aparece de um modo bem menos vigoroso, pois a 

própria construção do instrumento inibe a tentativa de cola do estudante que 

tem que criar uma resposta para um problema apresentado. As habilidades 

requeridas destes  alunos neste  tipo de prova  são a análise,  a  síntese,  o 

julgamento, a avaliação,  habilidades muito mais complexas que o simples 

memorizar para reproduzir.  

3.3. Concepções de avaliação 

 As concepções dos professores do curso de Pedagogia, assim como, 

aquelas  dos  professores  do  curso  de  Odontologia  são  reveladas  em suas 

práticas e discursos.  Novamente retomo que a concepção de avaliação do 

professor está subordinada à sua concepção de mundo, de homem de escola, 

de aluno,  de ensino,  ou seja,  a  relação que o professor  estabelece com a 

avaliação  está  subordinada  à  relação  que  ele  estabelece  com a  educação 

como um todo.  

Pelos  dados  coletados,  os  professores  do  curso  de  Pedagogia 

concebem a avaliação como uma prática que vê o aluno integralmente. Deve 

cuidar mais de se aproximar do aluno,  numa clara concepção de avaliação 

para a inclusão, a inclusão do diferente, entendendo que cada aluno tem seu 

tempo, seu ritmo de aprendizagem, diferente do outro. A avaliação para eles é 

espaço de construção do conhecimento e de respeito às diferenças dos alunos. 

É, portanto, uma avaliação contínua numa perspectiva formativa.  Isto significa 

que  a  avaliação  deve  ser  entendida  no  pressuposto  de  que  o  professor 

necessita  ter  consciência  de  sua  ação  docente.  Para  tanto,  o  professor 

necessita  ter  um zelo  teórico  em relação  ao  seu  trabalho  pedagógico.  Isto 

significa  conhecer,  estudar,  refletir  no  mínimo,  sobre  a  fundamentação 

epstemológica que alicerça sua prática. 
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Nas entrevistas os professores do curso de Pedagogia falam como 

concebem a avaliação,

Eu faço avaliação participativa, gradativa, contínua. Eu não 
faço só um tipo de prova é avaliação pela produção do aluno pela 
construção do conhecimento dele não tem só uma avaliação ele é 
avaliado  do  dia  que  ele  começa  até  o  último  dia.   (Entrevista, 
Professor 7)

                  O aluno deve ser avaliado sob vários aspectos. Um 
aspecto que eu considero importante é a sua capacidade de síntese. 
De  resumir  de  modo  claro,  objetivo,  que  você  possa  entender  o 
raciocínio  dele.  Uma  outra  questão  que  eu  considero  importante, 
também, é a capacidade que o aluno tem de fazer analogias. Não 
ficar  restrito àquele conteúdo especificamente, mas que ele possa 
fazer comparações com outros dizeres, com outros assuntos, com 
outros  moldes,  matérias,  disciplinas.  O  professor  deve  criar 
avaliações  que  consigam  fazer  isto  com  o  aluno.  (Entrevista, 
Professor 8)
 

Avaliação  para  mim  deve  acompanhar  o  processo  de 
aprendizagem do aluno. E o processo de ensinagem do professor. 
Porque aí vê o que o professor fez, e o que o aluno alcançou. Eu 
acho  que  deve  ser  assim,  acompanhar  o  crescimento  do  aluno 
(Entrevista, Professor 6)

É necessário ainda, explicitar que a avaliação contínua dever ser utilizada 

na  sua  lógica  formativa.   Muitas  vezes  o  professor  utiliza-se  de  vários 

instrumentos de avaliação aplicando-os em vários momentos, imaginando que a 

avaliação assim realizada é formativa, entretanto, se a concepção de avaliação 

do professor estiver atrelada a uma lógica punitiva, opressora, classificatória e 

seletiva, preocupada unicamente em somar pontos para completar um nota, a 

avaliação se caracteriza apenas como uma prática autoritária contínua, jamais 

uma  avaliação  formativa,  que  seja  sistêmica.  O  que  faz  de  uma  avaliação 

contínua ser formativa é a preocupação do professor de que ela seja instrumento 

de aprendizagem, tanto para o aluno, quanto para si mesmo. É a preocupação 

dele,  enquanto professor,  tentar  dirimir  erros e enfatizar êxitos.  O sentido da 

avaliação contínua na perspectiva formativa é compreender o que se passa na 

interação  entre  o  ensino  e  a  aprendizagem.     
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 Na aplicação uma prova individual e sem consulta feita pelo Professor 8 

ele diz aos alunos “façam o que podem fazer”, “não precisa estressar” (PR nº 3, 

Professor 8). Ele fala várias vezes para os alunos ficarem tranqüilos. Uma aluna 

diz “vai dando um nervo”. O professor diz brincando com ela “ mas eu já disse 

agora  mesmo  pra  ficar  calma”.   A  aluna  retruca  “mas  é  assim  mesmo”  em 

seguida outras alunas reclamam “nossa pensei que era de marcar”, outra aluna 

diz,  “é só pergunta”,  e mais outra”,  “nossa, nenhuma de x”.  Ficam falando 

baixinho “quanto que essa prova vai valer?”. E assim continuam murmurando 

reclamações sobre a prova. Durante a prova o professor anda por entre as filas. 

O silêncio é total na sala. De vez em quando alguém pergunta algo sobre as 

questões da prova, o professor responde prontamente, explica. Algumas alunas 

que sempre se assentam no fundo da sala, hoje estão bem mais à frente. O 

professor diz “esta é a última nota que compõe a 2ª VA”. Há, portanto,  uma 

composição de notas e não apenas uma prova pontual. A certa altura uma aluna 

rompe o silêncio dizendo “do texto que eu li não caiu nada” (PR n° 2, Professor 

8). Outra aluna pergunta: “professor esta pergunta aqui é aquele esquema que o 

senhor fez no quadro? ”. Ele confirma com a cabeça. Ao sair da sala, havia um 

grupo de alunas do lado de fora conversando sobre a prova. “Ainda bem que 

esta prova só vale 20 pontos” (PR n° 2, Professor 8). Mais uma vez fica evidente 

que a avaliação no curso de Pedagogia acontece em vários momentos e de 

várias formas. Muito embora ainda haja, neste caso, o nervosismo e a tensão 

característica  em algumas situações de avaliação pois,  mesmo sabendo que 

aquele  instrumento  não  perfaz  todo  o  valor  da  avaliação  as  alunos  não 

conseguem  deixar  de  ficar  nervosas,  atrapalhando  com  isso  o  seu  próprio 

desempenho.  O  que  acontece  é  que  sem  que  o  aluno  perceba,  toda  a 

construção histórica sobre avaliação como punição, como instrumento de poder 

do professor vem a tona em momentos como este. Este imaginário, gera, uma 

certa   cegueira,  pois,  mesmo que o professor  esteja  fazendo uma avaliação 

diferente, o aluno traz consigo toda uma carga emocional de apreensão e tensão 

da qual não se desvincula facilmente.   

Em  outra  observação,  agora  do  Professor  7,  os  alunos  ao 

desenvolverem um projeto,  como atividade de avaliação,  realizada em uma 

instituição para menores carentes disseram que este tipo de avaliação é melhor 

que a prova escrita por causa do contato com a prática. Disseram que não 
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sentem o stress, a tensão que uma prova geralmente traz e que nesse tipo de 

atividade aprendem muito mais que numa prova escrita. A “tensão” em relação 

à  avaliação,  nesta  experiência,  parece  superada.  As  alunas  apresentam-se 

tranqüilas ao realizar a tarefa,  mesmo sabendo que estão sendo avaliadas. 

Além desta  avaliação,  os  alunos disseram que na  sala  fizeram uma prova 

escrita em dupla. Perguntei se eles sabiam o que a professora ia avaliar no 

projeto, e eles responderam que sim. Os alunos também disseram que,

 Nessa atividade podemos usar o conhecimento adquirido na sala 

(PR n° 2,    Professor 7). 

Percebe-se aí a consciência da aplicação prática da teoria. Quando 

estes alunos dizem que podem usar o conhecimento adquirido na sala eles 

apontam  para  uma  relação  teoria  e  prática  constituída  na  avaliação.    A 

professora filmou todas as atividades desenvolvidas pelos alunos para avaliar 

depois suas posturas. Evidencia-se que os alunos realmente gostam desse tipo 

de tarefa, no dizer deles “aprende-se mais”. Eles são mais livres, autônomos e 

não  demonstram  stress  ou  tensão.  Disseram  também  que  neste  tipo  de 

avaliação “nem se lembram que estão sendo avaliados” (PR n° 2,  Professor 7). 

Nas práticas e discursos dos professores do curso de Pedagogia há 

um deslocamento da concepção de avaliação como medida, embora ela ainda 

exista  concretamente,  pois  as  notas  existem,  para  uma  concepção  de 

avaliação que se preocupa em ser formativa, aquela que busca acompanhar a 

aprendizagem,  ou  melhor,  a  ensinagem19.    É  uma  oposição  à  visão  de 

avaliação tradicional que se preocupa com a aprovação e reprovação, com a 

atribuição de notas e que e serve exclusivamente da prova individual. 

Os professores concebem a avaliação como concebem o ensino e o 

conhecimento,  como  construção.  Eles  reagem  à  avaliação  como  punição, 

negando  este  atributo  a  ela  e  propõem  novas  perspectivas  para  o 

desenvolvimento do aluno.  Estes professores são,  muitas vezes,  chamados 
19 A expressão ensinagem foi inicialmente explicitada no texto de Anastasiou, L. G. C., resultante da 
pesquisa  de  doutorado:  Metodologia  do  ensino  superior:  da  prática  docente  a  uma  possível  teoria 
pedagógica. Curitiba: IBEPEX, 1998, 193-201. Termo adotado para significar uma situação de ensino da 
qual  necessariamente   decorra  a  aprendizagem,  sendo  a  parceria  entre  professor  e  alunos  condição 
fundamental para o enfrentamento do conhecimento necessário à formação do aluno durante o curso de 
graduação.  
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pelos colegas de ingênuos, porque vivem o que acreditam e vivem a crise pela 

qual passa o mundo, conscientes de seu papel na educação. 

Muitos  colegas  dizem que eu sou doida  de trabalhar  desse jeito, 
dizem até que eu estou embromando,  que não é possível  avaliar 
como avalio, é muita coisa, é um volume muito grande de papel para 
corrigir,  que estou facilitando demais a vida do aluno.  (Entrevista, 
Professor 7)

Romper com o que está posto como verdade é um desafio que muitos 

professores enfrentam. É uma ruptura no sentido de abolir  o modo como a 

avaliação  da  aprendizagem,  ainda  hoje,  vem  sendo  realizada  em  nossas 

escolas.  Não se trata de “afrouxar”, como bem reflete Vasconcellos (2005). 

Este é na verdade um modo de ensino bem exigente, o professor tem que ser 

muito competente para contribuir na transformação da realidade. É um ensino 

extremamente inteligente na lógica de uma educação que “esteja baseada em 

princípios  científicos,  na  compreensão  da  estrutura  do  conhecimento  e  do 

processo  de  desenvolvimento  do  educando”  (p.  99).  Enfim,  avaliar  a 

aprendizagem de qualquer indivíduo não é para amadores.

Os professores do curso de Pedagogia acreditam estar contribuindo 

para a construção de uma outra cultura de avaliação, conseqüência de outro 

modo de conceber o mundo, a escola, o professor, o aluno. Algumas palavras 

estão  sempre  presentes  em  seus  discursos,  tais  como,  crescimento, 

caminhada,  relação  de  confiança,  diagnóstico,  aprender,  criar,  construção, 

discussão, vivenciar, envolvimento, provocação, flexibilidade. São palavras que 

criam uma força propulsora para que suas concepções se efetivem na sua 

prática. Avaliar nesse contexto busca a promoção da aprendizagem do aluno, 

pois, “enquanto o trabalho se desenvolve, aprendizagem e avaliação andam de 

mãos dadas” (Vilas Boas, 2004, p. 29).  

Não foi  percebida neste curso uma preocupação com a nota como 

maior estrela do processo avaliativo. Pelo silêncio em relação à nota, parece 

haver um pacto silencioso entre aluno e professor, neste curso, de modo que o 

uso da nota não é autoritário, é um número que está em um contexto de ensino 

e de aprendizagem, apenas isso.  
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3.4. Os saberes mobilizados pelos docentes nas práticas avaliativas 

          De acordo com Guimarães (2004), os saberes profissionais são 

componentes da profissionalidade ou da identidade profissional do professor. 

“O professor  vai  estruturando a sua vida profissional,  a  sua relação com a 

escola  e  com  os  colegas  com  base  nesses  saberes”  20.  Ele  vai,  enfim, 

construindo o seu modo de ser professor. 

A  origem destes  saberes  profissionais  é  diversa.  Eles  não  decorrem 

exclusivamente  da  ciência,  mesmo  que  o  fundamento  científico  seja 

importante. Estes saberes são conhecimentos em ação, que fundamentam e 

proporcionam certa  segurança para  a  prática  do  professor.  Na avaliação  a 

mobilização de saberes segue essa mesma lógica, pois a avaliação é elemento 

intrínseco da prática do professor.  Conscientemente ou não, os professores 

mobilizam saberes na realização de suas práticas pedagógicas em avaliação. 

Os  maiores  percentuais  de  respostas  dadas  pelos  alunos  no 

questionário incidiram nas alternativas que indicam que os professores tentam 

criar  um ambiente  tranqüilo  para  a  realização  do  trabalho.  Criar  um clima 

tranqüilo, por meio de palavras e gestos, ler a prova com os alunos no começo 

da mesma, perguntando se o aluno tem dúvidas sobre as questões e colocar-

se a disposição para esclarecer  qualquer  dúvida durante a prova perfazem 

mais de 50% do total das respostas e se constitui em um saber mobilizado. 

Este  percentual  de  respostas  indica  que  o  aluno  vê  nos  professores  uma 

preocupação  em  relação  a  sua  tranqüilidade  para  fazer  a  prova  ou  outra 

atividade de avaliação. Esta atitude dos professores denota que eles entendem 

que  criar  um  clima  de  propício  para  a  realização  da  avaliação  possibilita 

melhores resultados em relação ao desempenho do aluno na prova.      

Os alunos, quando questionados se os professores falam dos objetivos da 

avaliação,  assinalaram  em  77,42%  das  respostas,  que  os  professores  sempre 

explicitam os objetivos da avaliação. Isto denota que há um interesse por parte do 

professor, de que o aluno saiba o que é esperado dele, em relação aos conteúdos, 

na  avaliação.  Os  objetivos  devem orientar  o  professor  no  seu  trabalho  quando 

seleciona os conteúdos, quando seleciona estratégias de ensino, na elaboração dos 

20 Texto escrito pelo professor Dr. Valter Soares Guimarães para o projeto Salto para o Futuro / TVE  - 
Governo Federal. (“justificar” o texto). 
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instrumentos de avaliação. Avaliar requer uma definição de onde se está para onde 

se  quer  chegar.  Os  professores  que  sempre  falam  dos  objetivos  da  avaliação 

demonstram que se preocupam com a definição de metas a serem atingidas por si e 

para os alunos. 

Os  alunos,  em  66,67%  das  respostas,  afirmam  que  os  professores 

explicam os critérios de correção de todas as avaliações. Explicar os critérios de 

correção aos alunos reforça o que foi dito anteriormente. A avaliação não é um jogo 

de esconde-esconde. Se o professor explicita os objetivos da avaliação e também 

os critérios de correção coloca o aluno a par do que é esperado dele e de como o 

esperado será valorado. Se a nota dos alunos está ancorada nesses critérios, ele 

deixa de ser apenas um número que decide quem sabe e quem não sabe. Este 

número passa a ter sentido porque se insere em um contexto. 

Ao definir critérios para a correção das avaliações (como? Vc não está 

confundindo avaliação com prova?)) o professor evita a insatisfação dos alunos com 

relação à sua nota, pois o julgamento a seu ver fica mais justo. Estabelecer critérios 

significa, no mínimo, facilitar o trabalho do professor e do aluno.  Isto se constitui em 

mobilização  de  saberes.  Além  disso,  a  utilidade  dos  critérios  não  deve  ser 

observada apenas como elemento de colocação de pontos e notas. Numa avaliação 

formativa  os  critérios  devem  zelar  pela  qualidade  da  avaliação,  eles  devem  se 

configurar como referenciais para a interpretação, pelo professor, da produção dos 

alunos.  Os  critérios  devem demonstrar  o  equilíbrio  para  o  olhar  pedagógico  do 

professor. Numa perspectiva formativa de avaliação o ideal é discutir os critérios 

previamente com os alunos, entretanto, Hoffmann (2001) afirma que “há critérios 

muito complexos e que o aluno só irá compreendê-los quando os alcançar” (p.182). 

Nesse caso, o professor deve se valer do bom senso. Isto também em relação aos 

objetivos. Bom senso para decidir quais critérios e objetivos podem e devem ser 

apresentados e negociados com o aluno.   

Os alunos foram questionados se ao devolver as avaliações (provas!!!) 

corrigidas, o professor discute e comenta sobre as deficiências, retomando os 

conceitos importantes. Em 42,62% das respostas os alunos afirmaram que os 

professores sempre devolvem as avaliações,  comentando sobre as  questões 

certas e erradas. 

De fato isto ocorre como pôde ser observado nas aulas dos professores 

por meio dos protocolos de registro. Em observação da aula do Professor 7, os 

115



alunos avaliaram o resultado do trabalho no instituto onde realizaram um projeto 

com as crianças daquela casa. Cada grupo ia apresentando para os colegas a 

impressão que teve do trabalho realizado. Uma fala foi corrente em todos os 

grupos, a importância da atividade por causa da relação teoria-prática e de como 

eles  enquanto  pessoas  saíram  diferentes  dela.  Eles  também  falaram  da 

frustração de não terem atingido alguns objetivos propostos, falaram do pouco 

tempo para a realização do trabalho, e do carinho das crianças. O professor 

chamou a tensão deles para o fato de que mesmo as frustrações são para o 

aprendizado. Uma aluna disse: “parece que a gente não sabe nada, uma coisa é 

o planejamento, outra, é a realização, uma coisa é a teoria outra é a prática” (PR 

n° 4, Professor 7). Com esta fala a aluna parece não ter percebido que a relação 

teoria  prática-prática  ocorre  justamente  no  questionamento,  e  que  a  prática 

alimentou a teoria e vice-versa na realização da atividade no instituto com as 

crianças que estavam lá.  Esta relação ainda não está muito  clara para eles, 

entretanto, a medida que fizerem este tipo de trabalho e refletirem antes, durante 

e  depois  da  ação,  poderão  assumir  para  si  próprios  o  que   Schon  (1997) 

denomina de reflexivo, nesse caso, “alunos reflexivos”. 

A discussão dos resultados desta avaliação foi muito rica, contribuindo 

sobremaneira  para  a compreensão da avaliação praticada pelos professores. 

Esta avaliação se caracteriza como uma experiência de avaliação que foge dos 

moldes tradicionais. O aluno construiu todo o processo, a avaliação foi parte de 

toda  sistemática  da  aula.  Ao  final  da  discussão  com os  alunos  o  professor 

apresentou uma ficha de auto-avaliação para que cada um respondesse e disse 

que a pontuação desta ficha seria incorporada às outras atividades já realizadas. 

O  processo  avaliativo  nessa  lógica  alcança  a  transversalidade.  Isto  é,  está 

associado a produção de intimidade entre os envolvidos no trabalho educativo. A 

avaliação assim realizada mostra desvios e aponta caminhos. Permite que haja 

tempo para correções da direção no processo de ensinar e aprender.

Outro exemplo de como o trabalho com os resultados é realizado aparece 

nas falas de dois professores, 

Normalmente eu discuto os resultados com os alunos de imediato. Na 
mesma aula  eu já  falo  o que deveria  melhorar  e  o que está  bom. 
Elogio  os  pontos  positivos.  Isso  é  uma  prática  nas  minhas  aulas. 
Sempre procuro incentivar o aluno, o que foi muito bom, o que não foi, 
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mas que ele pode melhorar sempre. Eles sempre têm o  feedback e 
eles me dão feedback sempre. Quando o aluno reclama sobre o modo 
como avaliei, muitas vezes eles me levam a repensar a metodologia, 
eles criticam, eles têm liberdade para isto. No final há um saldo muito 
positivo.  (Entrevista, Professor 7)

No resultado da avaliação o professor precisa ser um pouco flexível, 
porque aparecem dizendo  “eu quis dizer isso”. Eu sou flexível, se eu 
não entendi e o aluno explica...eu não chego a dar a nota máxima, se 
valia um, eu não dou um. Mas sempre que vejo coerência eu abro mão 
e  aceito  a  explicação  do  aluno.  Eu  penso  que  esses  momentos 
também  são  pedagógicos,  porque  você  pode   ajudar  o  aluno  a 
aprender. Dizer a ele, olha, se você quis dizer isso, até vale um pouco, 
mas  eu  não  estou  entendendo  assim.  Isto  vira  uma  argüição.  Em 
exames finais eu costumo fazer isso. (Entrevista, Professor 8)

Subjacente a uma concepção de ensino e aprendizagem aparece uma 

concepção  de  avaliação  que  mobiliza  saberes  pedagógicos  na  prática  do 

professor. Este “lidar” com os resultados da avaliação revela que a avaliação é 

para a inclusão do aluno. É uma avaliação que ocorre no cotidiano das ações 

pedagógicas.  Apresenta-se  como uma avaliação  mais  inteligente,  como afirma 

Hadji  (2001), uma avaliação que segundo ele é “capaz de realmente ajudar os 

alunos a progredirem” (p. 10). Uma avaliação que é utilizada também para auxiliar 

a aprendizagem. Estes saberes mobilizados na avaliação valorizam a dimensão 

do humano,  onde a simples presença do aluno aparece como algo totalmente 

novo.

Há alguns anos atrás o componente humano, que hoje eu penso que 
tenho, ele não interferia na minha prática. Por exemplo, um aluno da 
pedagogia  que vem todos os  dias,  é  pontual.  Ele  não é  daqueles 
alunos que entram e saem da sala de aula, ele está ali. A gente com o 
tempo  até  percebe  se  ele  está  olhando  para  o  quadro,  se  está 
interessado, ou se ele está olhando para o quadro porque  não tem 
para  onde  olhar.  Qual  justificativa  o  professor  pode  dar  para  a 
reprovação desse aluno? Provas, avaliações escritas? Será que esse 
aluno que tem essa disposição, não tem nada para ser valorizado? 
Por isso que eu valorizo a presença por si só. Eu costumo dizer para 
os alunos que, lá há gente que está te olhando e não está te vendo. 
Eu falo para eles: olha, os talentos são jogados, mas eles voltam. Às 
vezes eles voltam inalterados. Você pode ser o que você quiser na 
vida,  mas você não vai poder apagar o hoje, você teve essa aula. 
Você não pode apagar essa história. Então, se isso está acontecendo, 
o melhor é que isso seja aproveitado. Que o que está acontecendo, a 
aula, que ela tenha objetivo, que ela seja percebida. Passar por isso 
sem a percepção do significado é uma perda de tempo (Entrevista, 
Professor 8)
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No curso  de  Pedagogia  aparece  também o  mesmo  que  ocorreu  na 

Odontologia.  O  caso  da  dispensa  do  aluno  que  se  sai  “bem”  na  prova.  O 

professor  em  questão  neste  curso,  Pedagogia,  admite  sua  dificuldade  em 

trabalhar os resultados da prova com todos os alunos. 

Eu tenho dificuldade em discutir uma avaliação com a sala toda. Eu 
chego e falo: vamos discutir a avaliação. Porque eu já fiz isso, e não 
tem dado certo,   porque nem todo mundo presta a atenção.  Eles 
querem  pegar  o  instrumento  mesmo.  O  aluno  que  teve  um  bom 
desempenho, se a nota dele está boa, tirou noventa, cem, oitenta e 
cinco, ele já está satisfeito, ele não quer nem discutir.  Então esse 
aluno ele já pega sua avaliação, seus materiais e dá tchau para o 
professor. Agora os outros não, eles querem explicação. Então, com 
esses eu sento mais tempo e explico. (Entrevista, Professor 6) 

Nos dois cursos esta parece ser uma prática corrente. Parece não haver 

uma  reflexão  consistente  sobre  como  envolver  todos  os  alunos  nesse 

momento. Na verdade, parece que os professores entendem que é mais fácil 

trabalhar com o aluno individualmente do que com todos juntos. É um desafio, 

pois nem sempre há garantia de que o aluno que tirou nota boa aprendeu. 

Refletir sobre estratégias que envolvam todos os alunos poder-se-ia dividir a 

turma em grupos com alunos que tiraram notas melhores com os alunos que 

erraram  mais,  para  que  eles  próprios  pudessem  esclarecer  dúvidas  dos 

colegas,  sob  a  supervisão  do  professor.  O  professor  prepararia  isto 

previamente. Os alunos que tiveram melhores notas terão a tarefa de explicar 

aos colegas a resposta correta.  Enquanto os alunos fazem isto,  o professor 

passa pelos grupos contribuindo. Talvez isto possa ser considerado como outra 

atividade  de  avaliação.  No  caso  dos  professores  do  curso  de  Pedagogia, 

sugerir  outras  possibilidades  da  avaliação seria  desnecessário,  pois  eles  já 

utilizam avaliações inovadoras e menos restritivas. 

Há que se notar também que o Professor 6 faz anotações nas provas 

dos alunos, indicando a melhor resposta,
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Ao corrigir eu faço anotações. Se o aluno não conseguiu chegar ao 
objetivo  proposto,  eu  coloco  o  que  ele  deveria  acrescentar  para 
chegar à reposta que deveria ter dado. (Entrevista, Professor 6)

Ele mobiliza este saber em sua prática de avaliação, pois ao corrigir 

fazendo complementos está contribuindo para que o aluno, ao receber a prova 

ou atividade corrigida, identifique o que errou e o motivo do erro. Lembrando 

que o trabalho com o erro deve ser feito na perspectiva de usar o que o aluno 

fez  para  a  construção daquela  resposta.  Sabendo que o  erro  faz  parte  da 

aprendizagem, pois expressa, como afirma Vasconcellos (2005), a hipótese de 

construção de conhecimento, um caminho que o aluno está tentando e não 

está tendo resultado adequado. A utilização  do erro do aluno como material de 

análise que mostra como o aluno está pensando ajuda o professor a re-orientar 

o aluno na construção do conhecimento. A visão tradicional do erro deve ser 

posta de lado. É claro que não é correto encarar, a partir de agora, o erro como 

a coisa mais formidável do mundo. Mas vê-lo numa perspectiva transformadora 

de oportunidade para que o aluno aprenda mais e melhor é uma possibilidade a 

ser pensada. 

O  professor  8  fala  de  como  faz  a  avaliação,  demonstrando  a 

mobilização de um saber ao realizá-la, ele detalhadamente explica o seu “jeito 

de fazer” a avaliação da aprendizagem do aluno,

Eu divido  a  aula,  e  o  processo avaliativo  dentro  da aula  em três 
momentos. Começando pelo último. O último momento eu proponho 
um  termo,  uma  situação,  uma  informação  bem  atual  e  que  está 
circulando pela mídia, para que os alunos eles pesquisem, não essa 
pesquisa formal, essa revisão bibliográfica, mas uma pesquisa assim 
mais  light,  para  próxima  aula  a  gente  começar  a  trabalhar  um 
assunto que tenha a ver com isso. Nesse tipo de atividade, os alunos 
trazem escrito individualmente o que encontraram sobre o assunto. O 
segundo momento da avaliação é em relação ao assunto especifico 
da aula. Normalmente eu faço isso também como uma questão, uma 
pergunta. Por exemplo, o assunto é higiene. Então, na aula anterior 
eu falo sobre sistemas do corpo humano, especificamente sobre os 
sistemas que interessam, tipo o muscular e  o esquelético, e aí eu 
faço uma pergunta assim “O que é higiene?” Eu não falei nada sobre 
higiene, mas eu lanço a questão. Os alunos vão procurar respostas 
para essa questão. Na próxima aula a gente trabalha a questão da 
higiene,  já  com eles tendo feito uma leitura a respeito,  aí  surgem 
muitas questões relacionadas à higiene. Termino a aula colocando 
uma outra questão que eu considero mais prática,  por exemplo:  “ 
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Quais são os níveis de higiene que estão em ação numa escola, ou 
numa sala de aula?”. Antes desse processo a idéia de higiene era a 
do restrito, do tipo tomar banho, escovar os dentes. Mas e se o aluno 
tropeça numa pedra na calçada? Poucas pessoas relacionam com 
higiene. Mas isso é higiene geral. Significa que todos nós temos que 
andar na calçada sem o menor risco possível. Nesse processo eu 
vejo  possibilidade  de trabalhar  três níveis  de avaliação.  Avaliação 
anterior  que  fez  um  link.  Que  vem como um escrito  simples.  Eu 
considero isso como um modelo de ensaio.  Muitas vezes o aluno 
toma rumos errados e depois os corrige. Os erros e os acertos fazem 
parte do processo. Esse é o primeiro momento. O segundo momento 
é a discussão. A gente percebe os alunos que participam, os alunos 
que tem interesse, e percebe também que se o aluno previamente 
tem alguma informação mais especifica, ele se interessa mais pela 
aula, porque ele tem uma espécie de ânsia de interagir. A pessoa 
que não sabe a respeito,  ela  fica retraída,  tímida.  Porque? Então 
esse seria o segundo momento da avaliação. O terceiro momento da 
avaliação  é  uma  colocação  prática.  Se  nós  estamos  tratando  da 
formação de professores, então isso tudo que se fala tem haver com 
a prática dos professores na escola, na sala de aula. Mas não é fácil. 
E você faz isso toda semana, toda aula. Você vai acumulando uma 
quantidade  inúmera  de  papeis  e  trabalhos.  Dificilmente  eu  tenho 
menos de 8 ou 10 itens para dar nota Então você no final consegue 
um quadro valioso de informações sobre o aluno.  É aí,  às vezes, 
você vê os alunos que não se dão bem  na prova, que talvez têm um 
bloqueio, alguma coisa com as questões, de responder sob pressão. 
Muitos  se  dão  bem  ao  buscar  informações,  ao  trazer  essas 
informações para um seminário, para discutir. 

            
           Este professor sinaliza para uma avaliação diferente. Juntamente 

com as avaliações apresentadas,  o  professor  também entregou um quadro 

com o nome de todos os alunos de uma turma, com mais de dez tipos de 

atividades avaliativas  diferentes.  Este  professor,  na  realidade,  trabalha  com 

apenas duas turmas no curso de Pedagogia.  Geralmente em nossas salas de 

aula a realidade não é essa. Um professor que leciona para 4 turmas, digamos, 

de 40 ou 50 alunos em cada uma, não teria condições de trabalhar dessa 

maneira. Em todo caso, é algo diferente, uma alternativa quando for possível 

realizá-la. São três momentos sugeridos em que ensino e avaliação aparecem 

juntos. No primeiro momento o professor pede um ensaio sobre determinado 

tema. O aluno apresenta o que trouxe e há a discussão onde cada aluno é 

observado  e  instigado  a  participar  da  discussão.  O  terceiro  momento  é 

relacionar o assunto discutido com a prática desse aluno, como professor da 

escola básica, ou seja, relacionar o conteúdo com o campo de atuação onde o 

estudante vai trabalhar, é um trabalho integrado relacionando o tempo todo a 

teoria com a prática. O que eles estão estudando está sempre vinculado ao 
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que eles vão enfrentar  no cotidiano da sala  de aula  da escola básica,  seu 

campo profissional. 

Todos os professores pesquisados neste curso revelam a existência de 

saberes profissionais que foram ou estão sendo construídos ao longo de suas 

histórias  como professores.  Estes  saberes  fazem parte  de  suas identidades  e 

estão presentes em suas práticas de avaliação, assim como, em suas práticas 

docentes como um todo. São saberes que apontam para uma prática avaliativa 

que pretende ser  inovadora,  no sentido de,  superar  o  modelo  de pensamento 

tradicional,  positivista,  vigente,  que,  ainda  vê  na  avaliação  um  momento 

fragmentado  da  prática  de  ensinar  e  aprender.  O  “fazer”  destes  professores 

mobiliza saberes da experiência, saberes do senso comum, saberes pedagógico-

didáticos  e  saberes  disciplinares  e  se  mostram  basilares  nas  decisões 

pedagógicas  cujo  foco  é  a  produção  do  conhecimento,  por  meio  do  uso  de 

metodologias mais sistêmicas e formativas de avaliar a aprendizagem do aluno. 

CAPITULO VI
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CONSIDERAÇÕES

Ir  em direção de uma avaliação mais 
formativa  é  transformar 
consideravelmente as regras do jogo, 
dentro  da  sala  de  aula.  Em  uma 
avaliação  tradicional,  o  interesse  do 
aluno  é  o  de  iludir,  mascarar  suas 
falhas e acentuar seus pontos fortes. 
Para  isto  deve  enganar,  fingir  ter 
compreendido e dominar por todos os 
meios,  inclusive  a  preparação  de 
última hora e a trapaça, a sedução e a 
mentira ( Perrenoud, 1999, p. 150). 

Os desafios deste trabalho se inserem no contexto do assunto que lhe 

dá nome, avaliação da aprendizagem de bons professores. Este aspecto do 

trabalho docente se reveste de toda a complexidade que é possível  a uma 

prática  humana,  realizada  com  seres  humanos.  De  um  lado,  discursos  e 

práticas que não se entrecruzam, de outro lado, o desejo ardente de acreditar 

que é possível  buscar a avaliação formativa como uma “utopia  promissora” 

Hadji (2001).  Compreender como a avaliação se realiza no interior das práticas 

docentes de professores da educação superior é dos mais desafiantes temas. 

Isto porque é uma prática cheia de contradições, de avanços e de retrocessos. 

(Não gostei destas últimas duas frases. É claro que existe e existe mais de um 

aprendizado neste estudo. Ninguém é dono da verdade em nada, Márcia ... 

Repense isto, por favor.)

O presente trabalho teve como objetivo principal conhecer a avaliação 

da aprendizagem realizada por professores considerados bons pelos alunos. 

Os  professores  deste  estudo  ministram  aulas  nos  cursos  de  Pedagogia  e 

Odontologia da UniEVANGÉLICA, instituição de educação superior situada em 

Anápolis, Goiás. Para a busca do alcance do objetivo principal era necessário 

conhecer  quais  instrumentos  de  avaliação  os  professores  utilizam  para  a 

avaliação dos alunos, quais concepções de avaliação estão presentes em seus 

discursos e práticas e quais saberes são mobilizados no ato de avaliar. Para a 
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análise dos dados estas três questões foram norteadoras do trabalho. Como 

procedimentos  para  a  realização  da pesquisa  recorreu-se  à  observação  de 

aulas,  elaboração de protocolos de registro  e  diários de campo, análise de 

instrumentos de avaliação utilizados pelos professores e aplicação, tabulação e 

análise de questionário aplicado aos alunos.

   Além  das  três  primeiras  questões  norteadoras  deste  trabalho  de 

investigação, há ainda mais três questões que serão abordadas a seguir. Como 

conseqüência  do  trabalho  de  descrição  e  interpretação,  as  três  últimas 

questões norteadoras da pesquisa são sistematizadas buscando-se identificar: 

- as regularidades entre as características das práticas avaliativas realizadas 

pelos professores dos cursos pesquisados; - a existência ou não de diferença 

nas práticas avaliativas destes professores em relação àquelas regularmente 

praticadas pelos professores do ensino superior e, por último, a relação entre 

os  atributos  da  avaliação  praticada  e  o  fato  de  esses  professores  serem 

indicados  como  “bons  professores”.  Assim,  estas  três  questões  contribuem 

para a elaboração de algumas conclusões para este trabalho.

1. Quanto às regularidades 

Nas  práticas  dos  professores  do  curso  de  Odontologia,  apesar  de 

haver alguns avanços, como a utilização da avaliação contínua e a variação de 

instrumentos,  percebe-se  também uma prática  docente  em avaliação  ainda 

preocupada com a cola, pois os professores inda utilizam-se de instrumentos 

que acabam por facilitar este procedimento por parte do aluno. Nos discursos 

dos professores do curso de Odontologia, pode-se identificar uma concepção 

de avaliação progressista, muito embora sua prática não se efetive como tal. 

Algumas posturas dos professores, na prática, se configuram como retrocesso. 

Quanto aos saberes mobilizados os professores mostram ter conhecimento do 

que ensinam, mas os saberes do ponto de vista do pedagógico ainda estão 

longe  de  ser  mobilizados  como  prática  efetiva.  No  curso  de  Pedagogia 

identificam-se  instrumentos  e  práticas  de  avaliação  mais  centradas  na 

produção do conhecimento por  parte  do aluno,  não apenas como intenção, 

como aparece na  Odontologia,  mas  tão  efetiva  que  o  aluno  da Pedagogia 

parece considerar a avaliação como uma atividade que faz parte do processo 

123



ensino-aprendizagem.  O modo como avaliam revela,  em muitos  momentos, 

que há uma relação de parceiros entre alunos e professores. Utilizando uma 

metáfora, os alunos constroem com a luz que o professor utiliza para iluminar o 

caminho. Um aspecto se repetiu, e chamou a atenção, nos dois cursos quando 

se trata da avaliação praticada pelos professores, a dificuldade em trabalhar 

com todos os alunos no momento de entregar os resultados das avaliações. 

Dois  professores  demonstram  dificuldade  em  trabalhar  os  resultados  da 

avaliação com todos os alunos, assim, eles dispensam aqueles que acertaram 

as questões ou tiveram notas mais altas e ficam com os  alunos que erraram 

ou tiveram notas baixas. 

2.  Quanto  às  práticas  avaliativas  destes  professores  serem diferentes 
daquelas regularmente praticadas pelos professores do ensino superior

Sim e não. Parece contraditório, mas é possível explicar. A avaliação 

praticada por estes professores têm traços ora de avanços ora de retrocessos. 

No caso dos professores do curso de Odontologia existe o desejo por uma 

avaliação que seja mais formativa, sendo que ela já consegue ser contínua. A 

avaliação  praticada  neste  curso  ainda  não  se  desvencilhou  dos  traços  da 

avaliação como sinônimo de medida. Nesse sentido a resposta é mesmo sim, a 

avaliação destes professores não é muito diferente da avaliação comumente 

praticada nos cursos de graduação no país. E não, ela é, de alguma forma, 

diferente. Esses professores demonstram, em muitos momentos o desejo de 

entender  melhor  o  significado  de  avaliar,  aparece  também  a  tentativa  de 

superar  a  avaliação  como  punição,  apesar  da  lógica  da  nota  ainda  ser 

predominante.  Há práticas avaliativas que se ocupam em cuidar da promoção 

do aluno. E sim, é diferente sim, quando no curso de Pedagogia aparecem 

práticas de avaliação que se ocupam da produção do conhecimento pelo aluno, 

práticas que possibilitam que o aluno construa seu próprio caminho, onde a 

visão  do  conhecimento  passa  a  ser  de  processo  e  não  de  produto,  um 

processo de permanente desconstrução e reconstrução. Uma prática avaliativa 

nessa lógica pretende ser formativa, contínua e sistêmica. É muito diferente do 

que se tem praticado na educação superior brasileira. Na verdade, o que se 
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discute sobre avaliação da aprendizagem na educação superior é incipiente. 

Quando se chega a discutir o assunto aparece muito ainda a preocupação com 

o aspecto técnico da avaliação.  Os cursos de formação não têm dado conta de 

resolver as dificuldades que o professor enfrenta no cotidiano de sua avaliação.

3. Há uma relação direta entre a qualidade da avaliação praticada e o fato 
de esses professores serem indicados como “bons professores”?

Não. Não há uma relação direta entre ser considerado bom professor 

pelos alunos e a avaliação realizada. Os alunos ao elegerem o bom professor 

estão  mais  preocupados  com  outros  elementos  que  com  a  avaliação.  Nos 

questionários de avaliação do corpo docente os aspectos que fazem com que 

um professor seja bem avaliado não é se sua avaliação é considerada boa ou 

ruim pelos alunos,  mas sim se  eles,  enquanto  professores  são,  “  educados, 

valorizavam o desempenho dos alunos, são éticos, abertos às mudanças, claros 

em suas explicações” 21. 

Recomendações:

1- Que os professores dos cursos de Pedagogia e Odontologia possam 

juntos discutir os resultados deste trabalho. E que mais que isto, que os 

professores  do  curso  de  Pedagogia  possam  partilhar  com  os 

professores  do  curso  de  Odontologia  suas  experiências  e  seus 

instrumentos de a avaliação. 

2- Que a instituição promova espaços para a formação pedagógica dos 

professores e que tais processos aconteçam efetivamente, com horas 

remuneradas para os professores.   

21 Ver mais características na introdução deste trabalho.
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Anexo 1

AVALIAÇÃO DO DOCENTE / DISCIPLINA PELO DISCENTE

Professor: 
Disciplina: 
Curso: 
Série/ Turma: 

O professor:

1) É organizado no desenvolvimento  da  disciplina  (prepara  aulas, 
organiza o material didático adequadamente, cumpre o programa 
e o sistema de avaliação proposto.

2) Analisa, com os alunos, o alcance dos objetivos propostos para a 
disciplina.

3) Domina o conteúdo ministrado
4) Apresenta conhecimentos atualizados da disciplina 
5) Indica fontes de informações adicionais para a disciplina
6) Relaciona o conteúdo ensinado com sua aplicação  prática
7) Motiva os alunos por meio das atividades nas aulas
8) Comunica-se de forma clara e objetiva
9) Aceita criticas e sugestões sobre o seu desempenho  pedagógico
10) Mantém clima de respeito mútuo e cordialidade
11)Divulga e discute os critérios de avaliação 
12)Diversifica  as  atividades  avaliativas  (provas  orais;  escritas, 

objetivas  e  dissertativas;  trabalhos  em  grupo  ;  atividades  de 
pesquisa; relatórios; resumos e outras).

13) Analisa e discute os resultados das atividades avaliativas para a 
melhoria do desempenho dos acadêmicos.

14)Cumpre o horário previsto para o inicio e término das aulas.

Conceitos: 
Totalmente;    Muito;    Parcialmente;    Muito pouco;

COMENTÁRIOS DOS ALUNOS

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo 2

Respostas dos questionários dos alunos

Odontologia

1) Entre as formas de avaliação que se seguem, quais foram utilizadas? 

Alternativas Total Percentual
a) Provas objetivas individuais. 50 20,83%
b) Provas objetivas em dupla. 2 0,83%
c) Provas dissertativas, individual, sem pesquisa. 40 16,67%
d) Provas dissertativas, em grupo, com pesquisa. 1 0,42%
e) Provas orais. 23 9,58%
f) Seminários e/ou outras atividades em grupos. 45 18,75%
g) Provas mistas, com questões objetivas e questões 
abertas. 50 20,83%

h) Provas e trabalhos práticos. 25 10,42%
i) Outras Quais? 4 1,67%

Total 240 100,00%

2) Na hora da avaliação (prova, atividades, trabalhos) o professor:

Alternativas Total Percentual
a) Tenta criar um clima tranqüilo, por meio de palavras e 
gestos, para que a avaliação seja realizada. 48 26,52%

b) Diz que não responde nenhuma pergunta após o 
início da avaliação, e quando responde, diz que é você 
quem tem que saber a resposta.

5 2,76%

c) Faz pressão sobre o tempo de realização da prova 
(faltam... minutos, vamos gente, olha o tempo). 7 3,87%

d) Lê a prova no início, perguntando se há dúvidas sobre 
as questões, explicando-as se necessário. 25 13,81%

e) Coloca-se a disposição para, durante a avaliação, 
prestar esclarecimentos sobre qualquer dúvida que os 
alunos tenham.

51 28,18%

f) Fica fazendo pressão sobre cola o tempo todo. 4 2,21%
g) Diz que quem prestou atenção nas aulas vai se dar 
bem. Quem não prestou atenção vai sair mal. 24 13,26%

h) Diz que não importa o tempo que o aluno gaste para 
fazer a prova, o importante é o aluno colocar tudo que 
aprendeu.

11 6,08%

i) Muda completamente no dia da avaliação. Durante as 3 1,66%
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aulas ele brinca, sorri. Na hora da prova ele chega muito 
sério e não dá atenção aos alunos. 
j) Outra. Qual? 3 1,66%

Total 181 100,00%

3) Ao avaliar, o professor deixa claro, para você, os objetivos de todas as 
formas de avaliação?

Alternativas Total Percentual
a) Sempre fala dos objetivos da avaliação. 52 58,43%
b) Às vezes fala dos objetivos da avaliação. 26 29,21%
c) Nunca fala sobre os objetivos da avaliação. 11 12,36%

Total 89 100,00%

4) Quando o professor avalia, deixa claros os critérios de correção? 

Alternativas Total Percentual
a) Explica os critérios de correção de todas as 
avaliações. 48 53,93%

b) Só explica os critérios de correção quando 
questionado sobre eles. 32 35,96%

c) Só explica os critérios de correção das avaliações 
escritas. 0 0,00%

d) Nunca fala dos critérios de correção. 9 10,11%
Total 89 100,00%

5) Ao devolver as avaliações corrigidas, o professor discute e comenta sobre 
as deficiências, retomando os conceitos importantes para que sejam 
também compreendidos?

Alternativas Total Percentual
a) Sempre devolve as avaliações, comentando sobre as 
questões certas e erradas. 45 42,86%

b) Sempre devolve as avaliações sem fazer nenhum 
comentário. 14 13,33%

c) Sempre devolve as avaliações e analisa com os 
alunos as causas dos erros, retomando os objetivos 
(conteúdo) não atingidos.

16 15,24%

d) Nunca devolve as avaliações corrigidas. 22 20,95%
e) Outra. Qual? 8 7,62%

Total 105 100,00%
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6) As atividades de avaliação (com o objetivo de avaliar a sua 
aprendizagem,)  acontecem:

Alternativas Total Percentual
a) Várias vezes, por meio de atividades variadas (provas 
teóricas e práticas, provas orais, relatórios de aulas 
práticas, seminários e outras atividades de grupo).

58 66,67%

b) Duas vezes por bimestre, por meio de uma prova 
escrita e uma atividade em grupo. 20 22,99%

c) Uma única vez por bimestre, por meio de uma única 
prova escrita. 9 10,34%

Total 87 100,00%

Pedagogia

1) Entre as formas de avaliação que se seguem, quais foram utilizadas? 

Alternativas Total Percentual
a) Provas objetivas individuais. 21 12,96%
b) Provas objetivas em dupla. 7 4,32%
c) Provas dissertativas, individual, sem pesquisa. 16 9,88%
d) Provas dissertativas, em grupo, com pesquisa. 27 16,67%
e) Provas orais. 1 0,62%
f) Seminários e/ou outras atividades em grupos. 31 19,14%
g) Provas mistas, com questões objetivas e questões 
abertas. 21 12,96%

h) Provas e trabalhos práticos. 32 19,75%
i) Outras Quais? 6 3,70%

Total 162 100,00%

2) Na hora da avaliação (prova, atividades, trabalhos) o professor:

Alternativas Total Percentual
a) Tenta criar um clima tranqüilo, por meio de palavras e 
gestos, para que a avaliação seja realizada. 44 29,73%

b) Diz que não responde nenhuma pergunta após o 
início da avaliação, e quando responde, diz que é você 
quem tem que saber a resposta.

3 2,03%

c) Faz pressão sobre o tempo de realização da prova 1 0,68%
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(faltam... minutos, vamos gente, olha o tempo).
d) Lê a prova no início, perguntando se há dúvidas sobre 
as questões, explicando-as se necessário. 35 23,65%

e) Coloca-se a disposição para, durante a avaliação, 
prestar esclarecimentos sobre qualquer dúvida que os 
alunos tenham.

26 17,57%

f) Fica fazendo pressão sobre cola o tempo todo. 0 0,00%
g) Diz que quem prestou atenção nas aulas vai se dar 
bem. Quem não prestou atenção vai sair mal. 6 4,05%

h) Diz que não importa o tempo que o aluno gaste para 
fazer a prova, o importante é o aluno colocar tudo que 
aprendeu.

31 20,95%

i) Muda completamente no dia da avaliação. Durante as 
aulas ele brinca, sorri. Na hora da prova ele chega muito 
sério e não dá atenção aos alunos. 

0 0,00%

j) Outra. Qual? 2 1,35%
Total 148 100,00%

3) Ao avaliar, o professor deixa claro, para você, os objetivos de todas as 
formas de avaliação?

Alternativas Total Percentual
a) Sempre fala dos objetivos da avaliação. 48 77,42%
b) Às vezes fala dos objetivos da avaliação. 14 22,58%
c) Nunca fala sobre os objetivos da avaliação. 0 0,00%

Total 62 100,00%

4) Quando o professor avalia, deixa claros os critérios de correção? 

Alternativas Total Percentual
a) Explica os critérios de correção de todas as 
avaliações. 40 66,67%

b) Só explica os critérios de correção quando 
questionado sobre eles. 11 18,33%

c) Só explica os critérios de correção das avaliações 
escritas. 4 6,67%

d) Nunca fala dos critérios de correção. 5 8,33%
Total 60 100,00%
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5) Ao devolver as avaliações corrigidas, o professor discute e comenta sobre 
as deficiências, retomando os conceitos importantes para que sejam 
também compreendidos?

Alternativas Total Percentual
a) Sempre devolve as avaliações, comentando sobre as 
questões certas e erradas. 26 42,62%

b) Sempre devolve as avaliações sem fazer nenhum 
comentário. 18 29,51%

c) Sempre devolve as avaliações e analisa com os 
alunos as causas dos erros, retomando os objetivos 
(conteúdo) não atingidos.

14 22,95%

d) Nunca devolve as avaliações corrigidas. 0 0,00%
e) Outra. Qual? 3 4,92%

Total 61 100,00%

6) As atividades de avaliação (com o objetivo de avaliar a sua 
aprendizagem,)  acontecem:

Alternativas Total Percentual
a) Várias vezes, por meio de atividades variadas (provas 
teóricas e práticas, provas orais, relatórios de aulas 
práticas, seminários e outras atividades de grupo).

46 80,70%

b) Duas vezes por bimestre, por meio de uma prova 
escrita e uma atividade em grupo. 6 10,53%

c) Uma única vez por bimestre, por meio de uma única 
prova escrita. 5 8,77%

Total 57 100,00%
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Anexo 3

Roteiro Entrevista

1. Tempo de magistério
2. formação
3. Para você o que é uma avaliação boa? Quais os objetivos da avaliação? 
      Por que o aluno deve ser avaliado? 
4. A avaliação é necessária na escola? Por quê?
5. Com  faz  a  avaliação?  Quando  você  aplica  os  instrumentos  toma  alguns 

cuidados específicos? Fale a respeito. Em que momentos você avalia? Como é 
a sua rotina de aulas e de avaliar? Como é a preparação de cada uma dessas 
etapas? Como você começa a aula? 

6. Você discute a  avaliação com os alunos? Fale um pouco sobre isso. Você 
aborda o resultado com os alunos? Como?

7. Você avalia de qual maneira?
8. Quais  são  os  passos  que  você  utiliza  para  trabalhar  uma  unidade  ou 

conteúdo?
9. O que você faz quando mais da metade da turma tira notas abaixo da media 

em uma avaliação?
10.Quando  é  que  você  sabe  se  o  aluno  aprendeu?  E  se  muitos  alunos  não 

aprendem o que você faz?
11.O que você leva em consideração ao elaborar um instrumento de avaliação?
12.Se você dar alguns conselhos para uma professora iniciante, quais seriam?
13.Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre avaliação?  
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