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Resumo:  

Considerando a importância da avaliação como componente indissociável do processo educativo 

escolar, no sentido de que os seus resultados devem desencadear ações que regulem os processos de 

aprendizagem e de ensino em favor do sucesso do aluno, buscamos refletir acerca das concepções de 

avaliação da aprendizagem construídas pelos discentes a partir das práticas docentes vivenciadas na 

Educação Básica e no Ensino superior. O presente artigo é resultado do estudo desenvolvido na 

disciplina avaliação da aprendizagem no Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, da 

Universidade Federal do Piauí, do Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina-PI. No contexto 

da Educação Básica e dando continuidade na educação superior, as práticas avaliativas dos 

professores contribuem para a construção pelos discentes de uma concepção da avaliação 

subordinada a promoção e a classificação em detrimento do entendimento da avaliação como 
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ferramenta a favor da aprendizagem no processo educativo escolar. Por isso, indagamos: qual a 

concepção inicial dos graduandos em pedagogia acerca da avaliação no processo de ensino-

aprendizagem? Como os conteúdos trabalhados e as reflexões produzidas na disciplina avaliação da 

aprendizagem contribuíram para modificar a concepção inicial dos discentes? Nosso objetivo, 

portanto, foi de analisar a concepção dos discentes acerca da avaliação da aprendizagem antes e após 

da realização da disciplina avaliação da aprendizagem, no Curso de graduação em pedagogia 

(licenciatura). Para isso, aplicamos, como instrumento de coleta de dados, um questionário inicial e 

outro ao final da disciplina. O estudo qualitativo, descritivo e comparativo teve como sujeitos os 

alunos matriculados na disciplina Avaliação da aprendizagem do período 2011.2, oferecida pelo 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, do Centro de Ciências da educação, para o Curso de 

Graduação em Pedagogia (licenciatura) com Carga horária de 75 horas. Verificamos que a concepção 

inicial dos discentes, decorrente das práticas avaliativas classificatórias vivenciadas ao longo da sua 

trajetória escolar, orientadas para a exclusão, que valorizam a nota e não a aprendizagem, foi 

ampliada em função dos conteúdos trabalhados e das reflexões realizadas, contribuindo a disciplina 

para a compreensão da avaliação como instrumento essencial de superação das dificuldades em favor 

da aprendizagem. Portanto, a ênfase na avaliação formativa, destinada a melhorar e a regular 

sistemática e deliberadamente o ensino e aprendizagem, vem sendo incorporada pelos alunos 

refletindo no reconhecimento da necessidade de mudar e melhorar as práticas de avaliação da 

aprendizagem em favor da aprendizagem. Para concluir, reafirmamos a importância de estudos na 

área da avaliação da aprendizagem, principalmente de estudos que possam desvelar os processos 

formativos dos futuros profissionais que atuarão na educação básica e também no ensino superior, 

responsáveis pelas práticas avaliativas que serão desenvolvidas nesses níveis de ensino, pelo 

reconhecimento da necessidade de mudança das práticas de avaliação no contexto escolar. Para o 

estudo nos fundamentamos em autores da área, que abordam a temática, tais como: Fernandes 

(2009), Perrenoud (1999), Hadji (2001), Despresbiteris (2004), Donatoni (2008), Arredondo e Diago 

(2009), entre outros. 

Palavras-chave: 

Avaliação da aprendizagem. Formação de professores. Pedagogia. 

 

Considerando a importância da avaliação como componente indissociável do processo educativo 

escolar, no sentido de que os seus resultados devem desencadear ações que regulem os processos de 

ensino e de aprendizagem em favor do sucesso do aluno, buscamos refletir acerca das concepções de 

avaliação da aprendizagem construídas pelos discentes a partir das práticas docentes vivenciadas na 

Educação Básica e na Educação Superior. O presente artigo é resultado do estudo desenvolvido na 
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disciplina avaliação da aprendizagem no Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, da 

Universidade Federal do Piauí, do Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina-PI.  

No contexto da Educação Básica e dando continuidade na Educação Superior, as práticas avaliativas 

dos professores contribuem para a construção pelos discentes de uma concepção da avaliação 

subordinada a promoção e a classificação em detrimento do entendimento da avaliação como 

ferramenta a favor da aprendizagem no processo educativo escolar. Por isso, indagamos: qual a 

concepção inicial dos graduandos em pedagogia acerca da avaliação no processo de ensino-

aprendizagem? Como os conteúdos trabalhados e as reflexões produzidas na disciplina avaliação da 

aprendizagem contribuíram para modificar a concepção inicial dos discentes? Nosso objetivo, 

portanto, foi de analisar a concepção dos discentes acerca da avaliação da aprendizagem antes e após 

da realização da disciplina avaliação da aprendizagem, no Curso de graduação em pedagogia 

(licenciatura). 

Assim, o presente artigo registra inicialmente uma discussão acerca das concepções de avaliação, 

sustentada por diferentes referencias teóricos que se articulam, trazendo em seguida o caminho 

metodológico do estudo desenvolvido e, na sequência, a apresentação e análise dos dados coletados, a 

fim de chegar às conclusões iniciais acerca da temática. 

  

Concepções de avaliação 

O movimento em direção a aprendizagem no contexto escolar é impulsionado pela avaliação, ou seja, 

pela avaliação compreendida como processo de investigação para fins pedagógicos. Esteban (2003, 

p.22) afirma que, nesta perspectiva, a avaliação traz à prática pedagógica "uma ação concreta que 

fomenta a ação coletiva e contribui para que o professor reflita sobre o seu contexto, sobre o processo 

de aprendizagem/desenvolvimento de seus alunos, sobre sua atuação profissional e sobre seu próprio 

processo de construção de conhecimentos".  

Colaborando com esse pensamento, Fernandes diz, quanto à avaliação formativa, que "trata-se de uma 

avaliação para as aprendizagens, no sentido em que deve contribuir inequivocadamente para sua 

melhoria com a participação ativa dos alunos" (2009, p. 61). 

No entanto, a ênfase na avaliação com intenção formativa é relativamente recente, como descreve 

Hadji (2008, p.9): "[...] foi proposta por Scriven, em 1967, em relação aos currículos, antes de ser 

estendida aos estudantes por Bloom em 1971". 

Contrapondo a essa concepção, tradicionalmente a avaliação tem sido usada no contexto escolar como 

elemento de controle, de dominação e de seleção, com função classificatória. Para Esteban (2003, 

p.16), a avaliação como prática excludente contribui para o fortalecimento da hierarquia, da exclusão e 
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do fracasso escolar como instrumento de controle e limitação das atuações no contexto escolar, 

substituindo a "heterogeneidade real por uma homogeneidade idealizada". 

Vasconcelos (2005, p.35) reforça essa percepção quando descreve que o problema central da avaliação 

diz respeito ao "seu uso como instrumento de discriminação e seleção social, na medida em que 

assume, no âmbito da escola, a tarefa de separar os "aptos" dos "inaptos", os "capazes" dos 

"incapazes"".  

Segundo o autor, a escola por meio dos mecanismos avaliativos cumpre a função de legitimação do 

sistema dominante. Dessa forma, a avaliação tornou-se um instrumento de dominação, de controle, de 

seleção social, de discriminação, de repressão, adquirindo até um caráter de acerto de contas 

(VASCONCELOS, 2005).  

Quando utilizada neste sentido, como afirma Vasconcelos (2005, p. 49): 
 

A avaliação acaba desempenhando, na prática, um papel mais político que pedagógico, ou 

seja, não é usada como recurso metodológico de reorientação do processo de ensino-

aprendizagem, mas sim como instrumento de poder, de controle, tanto por parte do sistema 

social, como pela escola, pelo professor, quanto pelos próprios pais (grifo do autor). 

 

Por trás dessa prática avaliativa tem uma opção teórica, pois são "as premissas, os fundamentos, a 

teoria que orienta e ilumina a prática. São as que dizem respeito às nossas crenças, ideias, valores, 

propósitos e projetos acerca da sociedade, da educação, da escola, do ser humano, do aluno, do 

profissional professor, do ensinar e do aprender" (SALES, 2002, p. 73-74). 

Dessa forma, podemos compreender que a intencionalidade do ato avaliativo revela as opções teóricas 

que fundamentam a prática pedagógica que se traz na conservação e reprodução do contexto social 

através da prática classificatória ou contribui para sua transformação e emancipação com a utilização 

da avaliação com intenção formativa. 

A concepção de avaliação na perspectiva classificatória resume o ato de avaliação ao ato de medir 

(quantificar), a própria quantificação (nota) ou ao instrumento (prova), não a concebendo como 

processo de maior abrangência que "implica uma reflexão sobre a prática, no sentido de captar seus 

avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar a toma de decisão sobre o que fazer para 

superar os obstáculos" (VASCONCELOS, 2005, p. 53). 

Transformam a nota em prêmio ou castigo, que segundo Vasconcelos (2005, p.55) "são deseducativos, 

uma vez que o primeiro gera satisfação e dependência (se não tiver uma recompensa o sujeito não 

age...), e o segundo gera revolta e também dependência (se não tiver ameaça o sujeito não age...)".  
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Na pedagogia que tem por base a função classificatória, a avaliação assume o caráter de fim em si 

mesmo, como resultado ou produto. A aprendizagem é um ato mecânico e repetitivo, com ênfase na 

memorização dos conteúdos, o aluno visto como passivo e o professor como detentor e transmissor do 

conhecimento.  

A avaliação nesta perspectiva, segundo Moretto (2008) possui algumas características que sinalizam a 

visão pedagógica da escola classificada como tradicional: exploração exagerada da memorização, 

tornando as provas apenas transcritórias ou exigindo que um conteúdo seja transcrito em busca de um 

acúmulo de informações sem significado para o aluno e privilegiando a memorização em detrimento 

de outras operações mentais de um maior nível de complexidade; falta de parâmetros, ou seja, de 

definição de critérios que vai dificultar a resposta pelo aluno, pois não define claramente quais os 

elementos que a resposta deve apresentar; e, a utilização de palavras de comando sem precisão de 

sentido no contexto ou que não permite a parametrização correta da questão. 

Na avaliação com intenção formativa busca "garantir a formação integral do sujeito pela mediação da 

efetiva construção do conhecimento, a aprendizagem por parte de todos os alunos" (VASCONCELOS, 

2005, p. 57), compreendendo que a avaliação, nesta perspectiva, tem fins pedagógicos, sendo "toda 

avaliação que auxilia o aluno a aprender e a se desenvolver, ou seja, que colabora para a regulação das 

aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo" (PERRENUOD apud 

HADJI, 2008, p. 20).  Dessa forma, "[...] a avaliação não é um fim em si. É uma engrenagem no 

funcionamento didático e, mais globalmente, na seleção e na orientação escolares. Ela serve para 

controlar o trabalho dos alunos e, simultaneamente, para gerir os fluxos" (PERRENOUD, 1999, p. 13).  

De acordo com Moretto (2008), também a avaliação de processo ou com intenção formativa possui 

algumas características que são pertinentes ao seu propósito pedagógico: contextualização que traz 

elementos que apoiam o enunciado, ou seja, para responder a questão se faz necessário recorrer aos 

dados da contextualização, pois o contexto dá sentido ao texto; parametrização que indica de forma 

clara e precisa os critérios de correção; exploração da capacidade de leitura e escrita do aluno com a 

aplicação de textos e a exigência de respostas que possam exercitar a escrita argumentativa, lógica e 

com correção de linguagem; proposições de questões operatórias que exigem do aluno operações 

mentais de níveis variados de complexidade e provoquem o estabelecimento de relações significativas 

num universo simbólico de informações. 

 

Caminho metodológico do estudo 

Para o desenvolvimento desse estudo optamos pela pesquisa de natureza qualitativa, cujas 

características a vinculam à interpretação de uma determinada realidade social, considerando as 

características subjetivas dos sujeitos e os significados construídos. Para Moreira e Caleffe (2006, p. 

60), o principal interesse das pesquisas que se baseiam no paradigma qualitativo é "[...] o significado 
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humano da vida social e sua elucidação e exposição pelo pesquisador [...]". Assim sendo, 

consideramos relevante a interpretação das concepções de avaliação da aprendizagem dos alunos do 

Curso de Pedagogia como resultado das práticas sociais vividas no espaço escolar como estudante da 

Educação Básica e da Educação Superior.  

Na investigação qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), o pesquisador preocupa-se com o 

contexto, como fonte de dados, que emergem do ambiente natural e do significado das práticas sociais 

vivenciadas. A pesquisa qualitativa está interessada no modo como as pessoas dão sentido e 

significado aos fenômenos sociais, possibilitando a compreensão da realidade. Essa é a razão pela qual 

a pesquisa qualitativa adequa-se ao objeto de estudo proposto, pois contribui para a interpretação das 

concepções de avaliação da aprendizagem dos alunos, como sujeitos sociais que vivenciaram e 

continuam vivenciando o processo educativo escolar em contextos educativos determinados. 

Associada a abordagem qualitativa, nos apropriamos da descrição como forma de analisar em 

profundidade as concepções apresentadas pelos alunos no início e ao final da disciplina avaliação da 

aprendizagem para, então, compará-las, verificando se houve ampliação da concepção inicial em 

decorrência dos conteúdos trabalhados e das reflexões realizadas ao longo da disciplina. 

O estudo qualitativo, descritivo e comparativo teve como sujeitos os alunos matriculados na disciplina 

Avaliação da aprendizagem do período 2011.2, oferecida pelo Departamento de Métodos e Técnicas 

de Ensino, do Centro de Ciências da Educação, da Universidade Federal do Piauí, para o Curso de 

Graduação em Pedagogia (licenciatura) com Carga horária de 75 horas.  

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas abertas aplicado em 

dois momentos: no início da disciplina e ao seu final. Foram distribuídos questionários ao universo de 

alunos regularmente matriculados e que frequentaram a referida disciplina, num total de 37 

participantes. Destes foram selecionados aleatoriamente 06 (seis) questionários correspondendo a 20% 

do total de 30 (trinta) questionários devolvidos pelos sujeitos participantes dos dois momentos (inicial 

e final) para composição da amostra. 

Os dados foram organizados em categoria teórica e empírica para possibilitar a sua análise. Como 

técnica de análise de dados foi utilizada a analise de conteúdo, baseada em Bardin (2009), visando 

compreender para além dos seus significados imediatos. No nosso caso, o uso é simples e 

generalizado, como assinala a autora quando ocorre "o escrutínio próximo da decodificação e de 

respostas a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas" 

(p.32). 

 

Achados do estudo 
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Os dados coletados, organizado nas categorias teóricas e empíricas, possibilitam a compreensão de 

qual a concepção inicial dos alunos, resultado das práticas avaliativas vivenciadas como alunos da 

Educação Básica e da Educação Superior e como esta sofreu modificações a partir do estudo 

sistematizado da avaliação da aprendizagem na disciplina específica do Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura. 

A partir da indagação inicial em relação à concepção de avaliação da aprendizagem dos sujeitos, 

organizamos os dados na categoria definida inicialmente (categoria teórica) e em categorias definidas 

a partir dos dados coletados (Categorias Empíricas), a seguir apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Organização dos dados em categorias 

Questão Norteadora Categoria Teórica Categorias Empíricas 
Na sua concepção, o que 
vem a ser avaliação da 
aprendizagem? 

x Concepção Tradicional 
de avaliação 

x Mensuração 

x Conteúdos 

x Produto 

x Concepção Formativa de 
avaliação 

x Processo 

x Contínuo 

x Conhecimento das dificuldades 

x Tomada de decisão 

x Ensino-Aprendizagem 

x Sujeitos envolvidos 

  FONTE: Com base nos dados coletados a partir do questionário aplicado 

Em seguida, para melhor compreensão apresentamos, no Quadro 2, as respostas dadas pelos sujeitos 

da investigação na sua integra a fim de possibilitar a compreensão da análise a partir das categorias 

empíricas elencadas.  

Esclarecemos que as concepções de avaliação, segundo os teóricos estudados, podem ser denominadas 

de diversas formas, sempre em oposição uma a outra: tradicional e atual, conservadora e 

emancipatória, reducionista e mediadora, classificatória e formativa, dentre outras formas de definição 

de acordo com sua finalidade no processo educativo.  

No presente estudo, optamos por adotar como categorias teóricas: a concepção tradicional, com base 

em Moretto (2008), e a Concepção formativa, de acordo com Hadji (2008). As categorias empíricas 

foram definidas a partir dos dados coletados. 

 

Quadros 2 – Dados Brutos Coletados 
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SUJEITO QUESTIONÁRIO INICIAL QUESTIONÁRIO FINAL 
Aluno A É uma forma de mensurar, perceber 

até onde o aluno alcançou e pode 
alcançar o nível de aprendizagem dos 
conteúdos fornecidos pelo professor. 

O processo avaliativo é constante e contínuo, 
relevante para o desenvolvimento do ensino e da 
consequente aprendizagem, pois fornece dados 
para a tomada de decisão. 

Aluno B Uma forma de análise do que o aluno 
aprendeu no curso. 

A avaliação visa o acompanhamento do 
desenvolvimento do aluno no decorrer do 
processo de ensino-aprendizagem e conhecimento 
das dificuldades para buscar estratégias de 
superação. 

Aluno C É um meio para verificar se o aluno 
aprendeu o que lhe foi ensinado. 

A partir do juízo de valor com base nos dados 
coletados através de instrumentos adequados, são 
possíveis as intervenções ou tomada de decisão, 
visando acima de tudo o sucesso ou a 
aprendizagem. 

Aluno D É verificar o que o aluno aprendeu em 
relação ao conteúdo estudado. 

É algo que possibilita ao professor, a escola, aos 
pais e ao próprio aluno como anda a 
aprendizagem. Dessa forma, diz muito do 
processo educativo quanto ao ensino e a 
aprendizagem, para que se possam tomar as 
devidas providências em busca do sucesso do 
aluno. 

Aluno E É um método para avaliar a 
apropriação do conteúdo ou 
conhecimento que foi dado. 

A avaliação viabiliza o acompanhamento do 
processo educativo, possibilitando as 
interferências necessárias para a garantia da 
aprendizagem. 

Aluno F Uma forma de analisar se o aluno 
conseguiu aprender os conteúdos 
aplicados. 

Avaliação como processo que busca possibilitar o 
acompanhamento do ensino/aprendizagem 
visando superar as possíveis dificuldades no seu 
desenvolvimento. Compreendida com a intenção 
formativa, fornece um feedback contínuo aos 
atores possibilitando a redefinição das estratégias 
metodológicas, dos instrumentos, do processo 
educativo com um todo. 

FONTE: Dados coletados através do questionário 

 

A partir da organização dos dados nas categorias empíricas, Conforme Quadro 3, podemos 

compreender que há por parte dos alunos inicialmente a compreensão da avaliação como mensuração 

como sinaliza a resposta do Aluno A, como medida.  

 

Quadro 3 – Concepção Tradicional de Avaliação e suas categorias empíricas 

CATEGORIA 
TEÓRICA 

CATEGORIA 
EMPÍRICA 

UNIDADE DE ANÁLISE 

x Concepção 
Tradicional de 
avaliação 

x Mensuração 

x  

x É uma forma de mensurar, perceber até onde o aluno 
alcançou [...] (ALUNO A). 

x Conteúdos 

x  

x [...] e pode alcançar o nível de aprendizagem dos conteúdos 
fornecidos pelo professor (ALUNO A). 

x  
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x É verificar o que o aluno aprendeu em relação ao conteúdo 
estudado (ALUNO D). 

 
É um método para avaliar a apropriação do conteúdo ou 
conhecimento que foi dado (ALUNO E). 
 
Uma forma de analisar se o aluno conseguiu aprender os 
conteúdos aplicados (ALUNO F). 

x Produto x Uma forma de análise do que o aluno aprendeu no curso 
(ALUNO B). 

 
É um meio para verificar se o aluno aprendeu o que lhe foi 
ensinado (ALUNO C). 

x  

x É verificar o que o aluno aprendeu em relação ao conteúdo 
estudado (ALUNO D). 

 
É um método para avaliar a apropriação do conteúdo ou 
conhecimento que foi dado (ALUNO E). 
 
Uma forma de analisar se o aluno conseguiu aprender os 
conteúdos aplicados (ALUNO F). 

x  

FONTE: Dados coletados através do questionário 

 

De forma mais acentuada, aparece à relação entre avaliação e conteúdos, reduzindo o processo 

avaliativo a verificação da memorização dos conteúdos estudados ou trabalhados pelo professor em 

sala de aula (Alunos A, D, E, F). Esse aspecto sinaliza para a prática de provas transcritórias, como 

descreve Moretto (2008), onde são cobrados do aluno a reprodução ou transcrição dos conteúdos 

estudados, que não possuem significado.  

Nesta concepção, aprender se resume em memorizar os conteúdos, ensinar em transmitir e avaliar 

verificar se foram memorizados. Esses conteúdos são descontextualizados e sem sentido para o aluno 

que não visualiza a importância da sua aprendizagem e utilização no contexto social. São geralmente, 

segundo a sua tipologia, de ordem factual e conceitual, que estudados de forma descontextualizada, 

não se consegue identificar a sua relevância; ou de ordem procedimental que quando trabalhados na 

perspectiva tradicional eram adquiridos através de exercícios meramente repetitivos, sem uma correta 

conceituação dos objetos do conhecimento e sem consciência dos passos lógicos necessários para 

determinadas soluções complexas; ou, ainda, os conteúdos atitudinais desprezados na escola 

tradicional quanto à formação para a vida e para a vivência plena da cidadania (MORETTO, 2008). 

A última categoria empírica, ainda do Quadro 3, demonstra que nessa concepção a avaliação é do 

produto final do processo. Serve para classificar, para registro do sucesso ou do fracasso do educando 
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quanto a sua capacidade de armazenamento do que lhe foi ensinado. É, portanto, uma ação que ocorre 

após o processo educativo, classificada por Hadji (2008) como cumulativa, que tem a função 

certificativa e terminal. 

Verificamos, portanto, que de uma forma geral as concepções dos sujeitos do estudo demonstra a 

experiências vivenciadas como aluno na educação Básica e mesmo na Educação Superior que 

favorecem a percepção da avaliação como medida, de produto, sempre utilizando instrumentos que 

favorecem a memorização e a transcrição dos conteúdos. 

Após a o termino da disciplina que se propõe a discutir a avaliação da aprendizagem quanto aos seus 

paradigmas, concepções, práticas e instrumentos, verificamos que as concepções dos alunos foram 

ampliadas, conforme Quadro 4. Constatamos que a avaliação  passou a ser compreendida como 

processo (ALUNOS A, B e F), pois a avaliação acompanha todo o processo de aprendizagem, sendo 

contínua, não acontece apenas num momento privilegiado das provas ou acerto de contas, como 

enfatiza Moretto (2008), ou ao final do processo para avaliação do seu produto como na perspectiva 

tradicional, pois adotar  a prestação de contas é continuar a usar a avaliação como instrumento de 

poder. Ela é, portanto, contínua visando o acompanhamento de todo o processo educativo fornecendo 

uma realimentação contínua aos atores envolvidos o que possibilita correção dos fluxos (ALUNOS A, 

E e F). 

Essa correção dos fluxos se faz pelo conhecimento das dificuldades apresentadas pelos atores do 

processo (ALUNOS B, C e F). Esse conhecimento visa à correção das possíveis distorções colocando-

se como elemento integrador e motivador das aprendizagens, portanto, possibilita a tomada de decisão 

no sentido de correção do percurso para o alcance dos objetivos propostos, caracterizando-se como ato 

dinâmico, que retroalimenta o processo (ALUNOS A, B, C, E e F). 

A avaliação também envolve os dois componentes do processo educativo: o ensino e a aprendizagem 

(ALUNOS A, B, C, D, E e F), conforme Quadro 4, pois diz não apenas da aprendizagem, mas também 

do ensino, por ser um instrumento didático-pedagógico utilizado para reflexão da prática dos 

professores (pedagógica) e dos alunos, abrangendo o desempenho destes e do programa, tendo como 

intencionalidade básica a reflexão sobre a prática dos envolvidos.  

 

Quadro 4 – Concepção Formativa de Avaliação e suas categorias empíricas 
CATEGORIA 

TEÓRICA 
CATEGORIA 

EMPÍRICA 
UNIDADES DE ANÁLISE 

x Concepção 
Formativa de 
avaliação 

x Processo 

x  

x O processo avaliativo é constante e contínuo (ALUNO A) 

 
A avaliação visa o acompanhamento do desenvolvimento do aluno 
no decorrer do processo (ALUNO B) 
 

x [...] como processo que busca possibilitar o acompanhamento do 
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ensino/aprendizagem (ALUNO F). 

x Contínuo 

x  

x O processo avaliativo é constante e contínuo (ALUNO A) 

 
x [...] viabiliza o acompanhamento do processo educativo (ALUNO 

E). 

x  

x [...] Compreendida com a intenção formativa, fornece um feedback 
contínuo aos atores (ALUNO F). 

x Conhecimento das 
dificuldades 

x [...] conhecimento das dificuldades (ALUNO B). 

 
A partir do juízo de valor com base nos dados coletados através de 
instrumentos adequados [...] (ALUNO C). 
 

x [...] visando superar as possíveis dificuldades no seu 
desenvolvimento (ALUNO F). 

x Tomada de 
decisão 

x  

x [...] fornece dados para a tomada de decisão (ALUNO A). 

 
[...] para buscar estratégias de superação (ALUNO B). 
 
[...] possíveis as intervenções ou tomada de decisão (ALUNO C). 
 
[...] para que se possam tomar as devidas providências (ALUNO D). 
 
[...] possibilitando as interferências necessárias [...] (ALUNO E). 
 
[...] possibilitando a redefinição das estratégias metodológicas, dos 
instrumentos, do processo educativo com um todo (ALUNO F). 

x Ensino-
Aprendizagem 

x [...] relevante para o desenvolvimento do ensino e da consequente 
aprendizagem (ALUNO A). 

x  

x [...] de ensino-aprendizagem (ALUNO B). 

 
x [...] visando acima de tudo o sucesso ou a aprendizagem (ALUNO 

C). 

x  

x [...] como anda a aprendizagem. [...] diz muito do processo 
educativo quanto ao ensino e a aprendizagem, (ALUNO D). 

x  

x [...] para a garantia da aprendizagem (ALUNO E). 

x  
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x [...] como processo que busca possibilitar o acompanhamento do 
ensino/aprendizagem (ALUNO F). 

x  x Sujeitos 
envolvidos 

x [...] É algo que possibilita ao professor, a escola, aos pais e ao 
próprio aluno (ALUNO D). 

 
[...] fornece um feedback contínuo aos atores (ALUNO F). 

FONTE: Dados coletados através do questionário 

 

Dessa forma, os sujeitos a consideram a avaliação relevante, visando acima de tudo o sucesso do 

aluno, ou seja, a aprendizagem, sendo os dois, ensino e aprendizagem, dinâmicos e complexos, um 

promovendo e dando sustentação ao outro, partindo sempre do que os alunos já sabem e estabelecendo 

uma ponte entre os conhecimentos novos. 

Também as concepções apresentadas pelos alunos após cursar a disciplina, se mostra abrangente no 

sentido que envolve outros sujeitos, considerando não apenas o aluno, o único alvo da avaliação, como 

na perspectiva tradicional, mas um leque de atores que estão envolvidos de forma direta ou 

indiretamente no processo educativo, servindo o resultado para refletir sobre o se papel, o desempenho 

de cada um dos atores e as condições em que o processo foi desenvolvido, conforme demonstra as 

respostas apresentadas no Quadro 4 (ALUNOS D e F). 

Verificamos que as concepções iniciais dos discentes, decorrente das práticas avaliativas 

classificatórias vivenciadas ao longo da sua trajetória escolar, orientadas para a exclusão, que 

valorizam a nota e não a aprendizagem, foram ampliadas em função dos conteúdos trabalhados e das 

reflexões realizadas, contribuindo a disciplina para a compreensão da avaliação como instrumento 

essencial de superação das dificuldades em favor da aprendizagem.  

Portanto, a ênfase na avaliação formativa, destinada a melhorar e a regular sistemática e 

deliberadamente o ensino e a aprendizagem, vem sendo incorporada pelos alunos refletindo no 

reconhecimento da necessidade de mudar e melhorar as práticas de avaliação da aprendizagem para a 

qualidade social da educação.  

Para concluir, reafirmamos a importância de estudos na área da avaliação da aprendizagem, 

principalmente de estudos que possam desvelar os processos formativos dos futuros profissionais que 

atuarão na Educação Básica e também na Educação Superior, responsáveis pelas práticas avaliativas 

que serão desenvolvidas nesses níveis de ensino, pelo reconhecimento da necessidade de mudança das 

práticas de avaliação no contexto escolar.   
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Resumo: 

A avaliação da aprendizagem é o desafio central da razão de ser de um projeto pedagógico. Um curso 

sustenta sua importância se realiza e demonstra o conhecimento que os alunos adquiriram ao realizá-

lo. O interesse desta análise se endereça aos alcances e às limitações do projeto pedagógico de um 

curso de Pedagogia. Este curso, na modalidade a distância, foi proposto para atender professores em 

exercício, sem formação no ensino superior. O uso de portfólio de aprendizagens foi a principal 

estratégia de avaliação em processo. A análise contempla o confronto da proposta pedagógica do 


