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Resumo: 

No Ensino Superior, assim como nos níveis escolares anteriores, notas e/ou conceitos 

desempenham um papel importante no processo educacional, pois são estes que determinam o 

“sucesso” ou “fracasso” dos estudantes em sua carreira acadêmica. A avaliação da 

aprendizagem aparece, neste momento, como um mecanismo que estimula a permanência ou a 

exclusão dos alunos no processo de escolarização. A Universidade, por seu papel de excelência 

na preparação de indivíduos para o exercício competente de atividades múltiplas em 

determinado contexto social, político e cultural, deve questionar se seus métodos de avaliação 

da aprendizagem estão a desenvolver a capacidade de tomada de decisões, para ações 

responsáveis frente aos dilemas político-filosóficos do mundo contemporâneo, nos estudantes 

que por ela passam. Ou seja, a preocupação da Universidade deve residir não só na formação de 

futuros profissionais para o mercado de trabalho, mas, também, na preparação de cidadãos 

críticos e atuantes na sociedade em que vivem. As notas e/ou conceitos, tradicionalmente, têm 

representado a quantidade de informações apreendidas pelos estudantes em relação à 

expectativa do avaliador (professor), porém não basta a verificação quantitativa dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos. É preciso métodos avaliativos que identifiquem os 

processos de aprendizagem dos estudantes e não apenas dos resultados em si, o que possibilitará 

a criação de medidas que contribuam para o aperfeiçoamento do ensino e da qualidade na 

Educação Superior. Com relação à disciplina História da Educação, obrigatória em muitos 

cursos de Pedagogia no Brasil, o conhecimento do processo evolutivo dos sistemas educativos, 

dos seus métodos e instrumentos, possibilitará uma melhor compreensão do papel da escola 

e/ou da Universidade na regulação da sociedade ao longo do tempo. Por meio do conhecimento 

histórico dos métodos pedagógicos, os alunos compreenderão a evolução dos modelos 

avaliativos e poderão propor mudanças neste, já que estão diretamente ligados ao processo. Por 

isso, o presente trabalho propõe demonstrar possibilidades metodológicas de avaliação no 

Ensino Superior, especificamente na disciplina História da Educação. Na tentativa de responder 

como esta disciplina pode contribuir na formação da vida acadêmica dos graduandos, 

preparando-os tanto para a pesquisa como para a docência, desenvolveu-se em sala de aula uma 

prática avaliativa que integrasse a pesquisa à docência, por meio de trabalhos escritos e 
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O presente trabalho é resultado de experiência de estágio de docência realizado no curso de graduação 

em Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no primeiro semestre do ano de 

2011. O estágio de docência na graduação é uma das disciplinas desenvolvida no programa de Pós-

Graduação em Educação da mesma instituição, que possibilita aos mestrandos e doutorandos uma 

experiência didática junto aos cursos de graduação, visando integrar as atividades de pesquisa e 

ensino, além de contribuir para a sua formação profissional e auxiliar em futuros concursos para o 

magistério superior. 

O texto a seguir está dividido em três partes principais: a primeira traz a parte de legislação federal e 

de documentos administrativos internos da Universidade, uma breve descrição da história do curso de 

graduação de Pedagogia, ao longo dos mais de 40 anos de existência da UFMT, bem como sua 

estrutura de funcionamento; a segunda demonstra a metodologia avaliativa adotada, na disciplina de 

História da Educação, pelos alunos do estágio de docência no curso de graduação em Pedagogia, 

abordando as três etapas do processo (leitura / síntese; seminário / debate; aulas de campo / pesquisa 

monográfica); a terceira, enfim, apresenta as impressões dos graduandos do curso de Pedagogia sobre 

a disciplina História da Educação, bem como sobre as possíveis contribuições desta na sua carreira 

acadêmica. Também, tece considerações sobre a metodologia adotada nas aulas, a atuação do 

professor regente e dos estagiários em docência. 

 

A UFMT e a graduação em Pedagogia 

A história do curso de graduação em Pedagogia em Mato Grosso se confunde com a própria história 

da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Cuiabá, onde a graduação em Licenciatura em 

expositivos obtidos em estágio docente, desenvolvido no primeiro semestre de 2011, no Curso 

de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso e teve como foco a investigação da 

avaliação praticada no Ensino Superior, em especial na disciplina História da Educação. 

Adotou-se como referencial teórico para este trabalho os estudos de Zabala (1998) e Luckesi 

(1995), entre outros. Espera-se que a experiência aqui apresentada contribua como uma 

possibilidade metodológica para a comunidade acadêmica, apontando alternativas para o ato de 

avaliação da aprendizagem, considerando que essa prática seja exercida de modo a considerar, 

respeitar e superar as diferenças e dificuldades manifestadas em sala de aula. 

Palavras-chave: 

Avaliação da Aprendizagem. História da Educação. Estágio em Docência. 
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Pedagogia é ofertada desde a sua origem, na década de 1970105, fornecendo aos concluintes do curso a 

habilitação para o exercício do magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental. Porém, tanto a 

história do curso de graduação, quanto a história da Universidade vêm de muito mais longe. 

O primeiro estabelecimento de ensino superior do estado de Mato Grosso, a Faculdade de Direito de 

Cuiabá, foi fundada em 1934 por um grupo de bacharéis, sob a orientação jurídica do jurista Palmiro 

Pimenta (Cuiabá, 1892-1968), sendo estruturada, reconhecida e oficialmente homologada pelo 

Decreto n.º 389, de 28 de novembro de 1934. Anos mais tarde, pelo Decreto Lei 87, de 04 de 

dezembro de 1936, a Faculdade é encampada e extinta pelo Poder Público para renascer pela Lei n.º 

486, de 09 de setembro de 1952, com o nome de Faculdade de Direito de Mato Grosso. 

 

 
Localização geográfica do estado de Mato 
Grosso (Fonte: Wikipedia). 

 

Em 1955, um impasse à implantação efetiva de uma instituição de ensino superior no estado de Mato 

Grosso, o governo estadual suspende, provisoriamente, o funcionamento da Faculdade de Direito de 

Mato Grosso pelo Decreto n.º 2.248, de 07 de novembro de 1955, por considerar que esta não atendia 

às normas estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (Madureira, 2005: 27). Somente no 

                                                      
* Graduado em História e Mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Mato Grosso. 

** Graduada em Pedagogia e Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Mato Grosso. 
105 A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) foi criada pela Lei n.º 5.647, de 10 de dezembro de 1970, 
pelo então presidente da República Emílio Garrastazu Médici. 
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ano seguinte, pelo Decreto n.º 120, de 05 de setembro de 1956, que a Faculdade de Direito passou a 

funcionar efetivamente, sem interrupções, quando o então governador do estado de Mato Grosso, João 

Ponce de Arruda, reabre o curso e o presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

autoriza seu funcionamento pelo Decreto n.º 40.387 de 20 de dezembro de 1956. Outras datas 

importantes foram: o reconhecimento da Faculdade de Direito de Mato Grosso pelo Decreto n.º 

43.339, 03 de dezembro de 1959, e a federalização da Faculdade de Direito de Mato Grosso pela Lei 

n.º 3.877, de 30 de janeiro de 1961. 

Outras instituições de ensino superior são criadas nos anos seguintes. Em 1952, é criada a Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Mato Grosso e, em 1965, a Faculdade de Ciências Econômicas, 

ambas em Cuiabá. Porém, em razão da carência de professores especializados e de recursos 

financeiros, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mato Grosso só iniciaria suas atividades 

no ano de 1966. Importante destacar que, no seu pouco tempo de existência, esta instituição de ensino 

caracterizou-se como um espaço de formação de professores, pois desde sua criação ofertara os cursos 

de Matemática, História Natural, Geografia e Letras. Paradoxalmente, o curso de Filosofia nunca foi 

oferecido (Dorileo, 2005). 

Ainda em 1966, o então governador do estado de Mato Grosso, Pedro Pedrossian, sancionou a Lei n.º 

2.629, 26 de julho de 1966, criando o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá (ICLC), que 

incorporaria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mato Grosso106, a Faculdade de Ciências 

Econômicas e o curso de Engenharia Civil, que ofertavam os respectivos cursos. 

 

O ICLC foi instituído através da Lei n.º 235, de 02 de outubro de 1952, porém o 

funcionamento incipiente deu-se em 11 de agosto de 1966 [...]. Em 1965, dá-se a instituição da 

Faculdade de Ciências Econômicas, pela Lei n.º 2.143, de 08 de setembro [...]. Em 16 de 

dezembro de 1969, pela Lei n.º 2.966, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras é 

transformada em Faculdade de Educação (Pedagogia, Economia, Engenharia Civil, Filosofia, 

Licenciatura em Ciências e Letras e Ciências Econômicas), incluindo a Faculdade de Serviço 

Social criada pela Lei 2.845, de 30 de setembro de 1968 (Dorileo, 2005: 39). 

 

A Universidade Federal de Mato Grosso surge, conforme o Artigo 10 da Lei n.º 5.647, de 10 de 

dezembro de 1970, da integração de todas as faculdades já existentes no estado e seus respectivos 

                                                      
106 Com a criação do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá, em 1966, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Mato Grosso foi substituída pela Faculdade de Educação que deveria realizar cursos de graduação de 
Licenciatura em Matemática, História Natural, Geografia, Letras, Química, Física e Pedagogia (DORILEO, 
2005). 
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cursos: a Faculdade Federal de Direito de Cuiabá; a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mato 

Grosso; o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. Depois de estabelecida, a UFMT, partindo em 

direção ao interior, vai cronologicamente instalar quatro campi: Campus Universitário de Cuiabá 

(sede, em 1970), Campus Universitário de Rondonópolis (1980), Campus Universitário do Alto 

Araguaia (1981) e Campus Universitário de Sinop (1992) (Gianezini, 2009: 105). 

 

 
Distribuição dos campi da Universidade Federal do Mato Grosso (Fonte: Construção 
dos autores). 

 

Com relação ao curso de graduação em Pedagogia, criado pela Lei Estadual n.º 2.629, de 26 de julho 

de 1966 e reconhecido pelo Decreto n.º 74.602, de 24 de setembro de 1974, já nos primeiros anos da 

UFMT, este habilitava profissionais para o exercício da Administração Escolar e para o Magistério das 

Matérias Pedagógicas do 2º Grau. Mais tarde, foram oferecidas habilitações para Supervisão Escolar, 

Orientação Educacional, seguindo as orientações estabelecidas no Parecer do Conselho Federal de 

Educação n.º 252, de 11 de abril de 1969, que instituiu o currículo mínimo para o curso de Pedagogia. 

Ao longo dos anos, o curso passou por duas reestruturações curriculares (uma em 1988 e outra em 

1995) que tinham por objetivo superar a fragmentação de conhecimentos, a dicotomia entre teoria e 

prática e o caráter tecnicista da formação (Beraldo & Monteiro, 2006). Deste modo, ao curso de 

graduação em Pedagogia possibilitaria aos recém-graduados condições teóricas reflexivas favoráveis à 
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melhor compreensão do fenômeno educativo e à atuação do profissional no desenvolvimento do 

Projeto Político-Pedagógico da escola. 

Atualmente, a organização curricular do curso de graduação em Pedagogia compreende um mínimo de 

3.545 horas, com duração mínima de quatro anos, oferecidos em dois turnos distintos, regime seriado 

anual, com um total de quarenta e cinco vagas para cada turno, fornecendo aos concluintes do curso a 

habilitação para o exercício do magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental. Recredenciado 

pela Portaria do Ministério da Educação (MEC) n.º 341, de 01 de fevereiro de 2005, prorrogado nos 

termos do Art. 63 da Portaria Normativa do MEC n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, que foi 

consolidada e republicada no Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 2010. O curso é 

respaldado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e pela Resolução CNE/CP 01/2006, 

articuladas com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.º 9.394 de 1996, bem 

como em outros textos legais que tecem a reforma da educação superior brasileira. 

O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPPC) concebe a própria Pedagogia como um 

«campo de conhecimento dinâmico, que busca explicar e intervir na educação, entendida como práxis 

interessada na formação humana e no estabelecimento de relações sociais democráticas» (PPPC, 2011: 

16), e a docência assumida como a base da formação do pedagogo e concebida para além da sala de 

aula. 

 

[...] a profissionalização docente requer a busca de competência científica, técnica e sócio-

política, condição necessária para o estabelecimento de diálogos críticos entre formação 

acadêmica e exercício profissional. Para tanto, a formação deverá estar ancorada na 

indissociável relação entre teoria e prática, nos fundamentos, princípios e pressupostos 

epistemológicos, históricos, pedagógicos e ético-políticos implicados no trabalho docente 

(PPPC, 2011: 19). 

 

A disciplina História da Educação tem grande relevância na graduação em Pedagogia, sendo oferecida 

nos dois primeiros semestres do curso, com uma carga horária total de 180 horas/aula (120 horas 

ofertadas no primeiro semestre e 60 horas no segundo). As aulas são ministradas de forma concentrada 

(sistema em voga no curso com positivas avaliações), em horário integral do turno, esgotando seu 

conteúdo com períodos variáveis de 3 a 6 semanas e carga horária de 20 a 30 horas por semana, 

distribuídas em atividades teóricas, práticas e estudos dirigidos. De acordo com o PPPC, o licenciado 

em Pedagogia, ou Pedagogo, pode atuar em creches e escolas; em sistemas de ensino e em projetos 

desenvolvidos por instituições não escolares, como organizações não governamentais, empresas, 

hospitais, movimentos sociais, associações, clubes e em outros espaços educativos. 
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O intuito do curso é que o egresso, ao final, esteja preparado, profissionalmente, para o exercício da 

docência e gestão de processos educativos, escolares ou não, e que tenha um comprometimento com a 

«atuação crítica, competente e ética», bem como ter ciência da necessidade de trabalhar com as 

diferenças, visando a inclusão social; ser capaz de conceber a avaliação como: 

 

[...] processo de autoformação e planejar o próprio desenvolvimento profissional, pela 

reflexão teórico-prática, pela sistematização dos saberes ou pela continuação dos estudos em 

nível de pós-graduação. [...] essa formação pressupõe e exige que a relação teoria-prática 

seja um dos princípios em que se apoia a formação do pedagogo, que, do ponto de vista 

profissional, é um pesquisador que deve pensar sua prática profissional criticamente, numa 

continuidade processual em que se vislumbre o texto da teoria emprestando corpo para a 

prática, e esta, o contexto para a teoria, com a pesquisa oferecendo lastro para tal desiderato 

educativo. (PPPC, 2011: 26, grifo do original). 

 

É possível observarmos também no PPPC o destaque para a interface que o curso de Licenciatura em 

Pedagogia do campus-sede faz com o Programa de Pós-Graduação do Instituto de Educação 

(PPGE/IE), propiciando a ambiência de pesquisa para os alunos graduandos, que têm a oportunidade 

de ingressar em projetos de iniciação científica e participar de trabalhos investigativos dos Grupos de 

Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação, ambos organizados de modo a propiciar esta 

articulação permanente. Outro fator de integração é o estágio de docência, no qual os estudantes do 

mestrado e do doutorado atuam no curso de Graduação (PPPC, 2011: 82). 

Para os estudantes da pós-graduação da UFMT, o estágio de docência é concebido a partir da 

necessidade de fornecer aos seus discentes um «treinamento para o magistério». A Resolução que 

institui e regulamenta o estágio de docência na graduação, para os discentes dos cursos de pós-

graduação Stricto Sensu, da Universidade Federal de Mato Grosso intitula-se CONSEPE107 n.º 076, de 

23 de agosto de 1999. Em seu Artigo 1º, estabelece que o estágio de docência na graduação, foi 

instituído com o proposto de «aprimorar a formação de discentes dos cursos de Pós-Graduação ‘Stricto 

Sensu’, oferecendo-lhes adequado treinamento para o magistério, através de estágio em atividades 

didáticas na graduação». Esta mesma resolução considera, em seu Artigo 2º, que o «estágio de 

docência na graduação passa a ser considerado como parte integrante da formação de mestres e 

                                                      
107 O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão deliberativo superior da 
Universidade Federal de Mato Grosso em matéria de natureza acadêmica. 
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doutores, tornando-se obrigatório para os bolsistas do Programa de Demanda Social da CAPES108 e 

optativo para todos os demais discentes matriculados nos cursos de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’ 

oferecidos pela UFMT». 

Existe uma preocupação, na resolução do CONSEPE, em deixar evidente que a função do estágio é o 

preparo dos pós-graduandos para o exercício da docência, porém, nesta etapa, a disciplina fica sob a 

responsabilidade do professor efetivo. A participação dos estagiários é integral, mas sua atuação, 

mesmo que direta no exercício da docência, fica sob a orientação do professor regente. 

Novamente, reforçando a definição: a participação dos discentes da pós-graduação na disciplina é 

caracterizada como estágio, não como substituição do professor responsável, a quem compete a 

definição e a condução adequada de todos os trabalhos correspondentes à ementa da disciplina. As 

atividades realizadas durante o estágio de docência se caracterizaram no auxílio ao professor na 

preparação e condução das aulas e na orientação de alguns alunos quanto à preparação de seus 

trabalhos para posterior apresentação em sala de aula. 

Oferecer fundamentos históricos à ação educativa é a primordial função da disciplina História da 

Educação, que tem como intuito estabelecer uma relação entre história e educação, oferecendo 

subsídios à ação educativa, bem como subsidiar o domínio dos pressupostos teórico-metodológicos 

necessários à investigação das práticas educacionais pedagógicas no âmbito da realidade político-

social nas diferentes épocas da humanidade. De forma mais detalhada conduz os discentes para 

compreender o significado da educação no processo de concepção e ação na formação de educadores, 

que possibilita uma relação dialética entre ensino/pesquisa e aprendizagem. 

 

Possibilidades Metodológicas de Avaliação no Ensino Superior 

A partir do ementário da disciplina, percebeu-se que os estudantes da graduação em Pedagogia, do 

primeiro ano letivo, iniciado em fevereiro de 2011, teriam à frente uma grande quantidade de 

informação sobre a história educacional a ser estudada, que abrangia desde a História da Educação 

Geral, passando pela História da Educação na América Portuguesa e no Brasil (séc. XIX a XX) até 

chegar à História da Educação em Mato Grosso (séc. XIX e XX). 

Com o intuito de trabalhar os conteúdos da História da Educação de forma dinâmica, foi combinado 

como os estudantes que o módulo disciplinar seria composto dos seguintes momentos: leituras, 

seminários, reflexões, debates, exercícios escritos individuais e coletivos, estudos laboratoriais (aulas 

de campo) e exposição dialogada do docente. 

                                                      
108 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma agência de fomento à 
pesquisa brasileira que atua na expansão e consolidação da pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) 
em todos os estados do país. 
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Com o objetivo principal de proporcionar uma aprendizagem de qualidade e significativa na formação 

acadêmica dos estudantes, foi proposta uma avaliação que acompanhasse diariamente o 

desenvolvimento destes durante as aulas, em sala e fora dela (considerando, neste ponto, as aulas de 

campo). A avaliação foi alicerçada no princípio da autocrítica, onde os alunos puderam avaliar seu 

próprio rendimento, participação e interesse pelos textos e temas abordados durante as aulas de 

História da Educação. Ainda, no final do módulo disciplinar, foi proposto aos discentes que 

produzissem um trabalho monográfico (momento do exercício da escrita da história da educação, ou 

seja, da prática de pesquisa, mesmo que singela), que seriam apresentados os resultados em forma de 

seminários. Uma colcha de retalhos foi sendo tecida, em que se entrecruzaram conhecimentos 

universitários da formação para o magistério e, também, para pesquisa. 

A avaliação foi pensada desta forma tendo por base a concepção defendia pelo Projeto Pedagógico do 

Curso de Pedagogia que compreende a avaliação de forma ampla, indo além da avaliação do processo 

ensino-aprendizagem. 

A proposta de avaliação da aprendizagem no curso de Pedagogia – Licenciatura é fundada na 

indissociável relação teoria/prática e no âmbito das seguintes perspectivas: formativa, sistematizada, 

inclusiva e integral. Como processo contínuo ou formativo, deve ocorrer ao longo do curso e ser 

realizada em diferentes momentos, com o propósito de fazer com que alcancem os objetivos previstos. 

A avaliação, por ser formativa, implica processo, acarreta diálogo, possibilita troca de ideias, com 

vistas a avanços progressivos. Essa postura avaliativa assumida no curso pressupõe, por um lado, uma 

compreensão do processo epistêmico de construção do conhecimento e, por outro, a compreensão da 

ação de avaliar como processo pedagógico de interação contínua entre 

licenciando/conhecimento/professor [...] (PPPC, 2011: 85). 

Por entender a avaliação como um processo complexo de construção de conhecimentos, que envolve 

várias dimensões (professor e aluno) passíveis de ressignificações... Por considerar que se trata de um 

processo contínuo, dinâmico e permanente... Durante o período do estágio em docência, foram 

adotados diferentes instrumentos para possibilitar a reflexão sobre os conteúdos, sempre com a 

participação de todos os estudantes. 

Inicialmente, antes de qualquer aula diária, os alunos produziram uma pequena síntese, sem consulta, 

onde registravam o seu entendimento acerca do conteúdo do dia – lido anteriormente para, em 

seguida, ser debatido em sala de aula (comentado, seja pelo professor, estagiários, ou por um grupo de 

alunos da própria turma). Este trabalho de registro diário ou avaliação inicial (Zabala, 1998: 199) foi 

realizado com o intuito de acompanhar o processo evolutivo vivido por alunos e estagiários, 

permitindo, assim, uma análise crítica e reflexiva do processo em que ambos estavam aprendendo. 

Deste modo, toda a produção dos alunos era significativa, pois representava o grau de conhecimento 
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produzido por eles naquele determinado momento. Após a coleta da produção dos estudantes, os 

estagiários teciam as observações pertinentes ao assunto do dia. 

Este momento foi muito revelador, uma vez que não habitual, na cultura escolar brasileira, o ato de 

registrar diariamente o desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula – trata-se de um procedimento 

fundamental quando a intenção é formarmos pesquisadores. Vale destacar que os alunos 

demonstraram muita dificuldade no início deste processo avaliativo, mas, ao longo da prática, os 

avanços foram se tornando perceptíveis. 

Outra metodologia adotada centrou-se na participação dos alunos com a preparação de seminários 

temáticos e posterior apresentação para os demais estudantes da turma. Esta atividade exigiu dos 

graduandos certa postura didática, como o aprendizado do adequado uso dos recursos técnicos 

disponíveis para apresentação de um seminário (organização e projeção de slides, elaboração de 

cartazes e portfólios etc). Foi um momento de debate, em que a situação de interação possibilitou, 

tanto aos graduandos quanto aos pós-graduandos (estagiários), organizarem suas ideias e compreender 

as ideias dos outros, relacioná-las e ampliar o conhecimento sobre os temas abordados. Um momento 

favorável para os envolvidos no processo incorporassem novos conhecimentos, uma vez que a 

participação de todos exigiria que expressassem, com suas próprias palavras, exemplificassem e 

estabelecessem relações com outros conhecimentos prévios. 

Esta observação dos alunos, feita pelo professor regente e pelos estagiários, permitiu obter um 

conhecimento maior sobre as possibilidades de verbalização e ação em relação às atividades propostas. 

Por meio do registro desta observação, foi possível elaborar interpretação para reorientação das 

práticas, que foram analisadas posteriormente. Vale ressaltar que foi considerado nesta avaliação em 

grupo, as condições de produção, como o tempo de realização, o nível de conhecimento e de 

compromisso dos alunos, as fontes de informações e os recursos utilizados. 

Outra metodologia de avaliação utilizada respaldou-se na construção de um trabalho monográfico, 

realizado em trio, que consistia na escolha de uma temática com enfoque para a História da Educação, 

produção do texto e apresentação escrita. Este instrumento mostrou-se valioso, pois os alunos 

demonstraram interessem pela pesquisa, possibilitando assim, fazermos o elo entre o que foi teorizado 

com a prática e os graduandos puderam também exercitar-se enquanto pesquisadores bem como os 

estagiários enquanto «co-autores do trabalho». 

Quando os professores-alunos são convidados a trabalhar os conteúdos e as atividades do estágio no 

campo de seu conhecimento específico, que é a Pedagogia – ciência da Educação – e a Didática – que 

estuda o ensino e a aprendizagem –, percebem que os problemas e possibilidades de seu cotidiano 

serão debatidos, estudados e analisados à luz de uma fundamentação teórica e, assim, fica aberta a 

possibilidade de se sentirem co-autores desse trabalho. (Pimenta & Lima, 2004: 127).  
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Despertar nos graduando o prazer pela pesquisa e a importância da função de um arquivo109 enquanto 

instituição que tem como função preservar a memória via fontes documentos, fez com que 

planejássemos também duas aulas de campo, que consistiram, então, em visitas realizadas à duas 

instituições importantes no estado de Mato Grosso: a Casa Barão de Melgaço e o Arquivo Público do 

Estado de Mato Grosso. Estes locais são guardiães de riquíssimos acervos documentais, bibliográficos, 

institucionais, manuscritos e impressos, que se encontram catalogados e informatizados, facilitando 

assim as pesquisas e contribuindo para preservação da memória do Estado mato-grossense. 

A Casa Barão de Melgaço é a denominação dada à sede do Instituto Histórico e Geográfico de Mato 

Grosso (IHGMT), localizada no centro histórico de Cuiabá. Construída entre os anos 1775 e 1777, na 

antiga Rua do Campo, a multissecular Casa Barão de Melgaço recebeu a partir de 1843 seu mais 

ilustre morador, o francês naturalizado brasileiro Almirante Augusto João Manoel Leverger. Por 

décadas esse casarão cuiabano foi o ambiente onde se discutiu e se fez a história da gente mato-

grossense. A Casa Barão de Melgaço, desde 23 de novembro de 1930, por doação nos termos do 

Decreto nº 01, assinado pelo Governador Antonino Menna Gonçalves, é a sede do Instituto Histórico e 

Geográfico de Mato Grosso e da Academia Mato-grossense de Letras (AML), as duas mais antigas 

instituições culturais do Estado em atividade, sendo o IHGMT criado em 1º de janeiro de 1919 e a 

AML em 07 de setembro de 1921. Atualmente, a biblioteca e o arquivo da Casa Barão de Melgaço 

abrigam os acervos com mais de 8.000 títulos, um raro e precioso acervo de periódicos (jornais e 

revistas), arquivos institucionais e privados, abarcando ainda um auditório para 225 pessoas, um salão 

social para lançamento de livros e solenidades, além de um pátio interno com arquitetura 

resplandecente. Suas portas estão abertas à consulta e apropriação de informações veiculadas em seus 

raros e preciosos acervos, demostrando assim uma ação democrática e cidadã110. Os acervos da Casa 

Barão são constituídos por doações de famílias cuiabanas e mato-grossenses que fizeram questão de 

doar os acervos privados que pertenceram a seus membros falecidos, maior parte deles integrante dos 

quadros do Instituto ou da Academia Mato-Grossense de Letras, somando uma variedade imensa de 

                                                      
109 Sobre este assunto remetemos o leitor ao trabalho produzido por Maria Lourdes Blatt Ohira, intitulado 
Arquivos públicos do Brasil: da realidade à virtualidade, em que a autora destaca a importância das instituições 
arquivísticas como fonte de pesquisa e de preservação do patrimônio documental, seja na esfera da 
administração pública estadual e/ou da administração pública municipal. Por meio do levantamento de pesquisas 
realizadas a partir de 1990 no Brasil, identifica e discute os principais problemas enfrentados pelos arquivos 
públicos agrupados em: natureza jurídica e institucional; infraestrutura e instalações; acervo arquivístico-
documental; acesso, recuperação e pesquisa; usuários; recursos humanos; e, recursos tecnológicos. Levando a 
conhecer a realidade dos arquivos públicos brasileiros, os resultados revelados pela análise da produção 
arquivística apontam os problemas que estas instituições ainda enfrentam. 
110 Informações localizadas no sítio do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, com acesso em 
fevereiro de 2012. 
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fontes e a heterogeneidade de suportes: manuscritos tipografados, fotográficos, pictóricos, mobiliários 

e objetos. 

O Arquivo Público do Estado de Mato Grosso (APEMT) com mais de cem anos de fundação, guarda 

grande parte da história de Mato Grosso, disponibilizado ao público em geral pela organização do 

acervo. No Arquivo Público do Estado de Mato Grosso é possível localizar abundante material de 

caráter oficial, constituído de diversas fontes. No tocante à educação é possível localizarmos relatórios 

de inspetores, de diretores da instrução pública e de professores, mensagens de presidente e de 

governadores, livros de almoxarifado – de atas, de material em estoque, de nomeação de professores, 

de relações de pedidos de material pelas escolas, de relação de material distribuído pela Diretoria da 

Instrução Pública –, coletâneas de legislação (decretos, leis, resoluções), exemplares de regulamentos 

da instrução pública, exemplares de Diário Oficial, correspondências entre órgãos administrativos, 

mapas de movimentação de alunos, jornais impressos e microfilmados são fontes de fácil acesso neste 

arquivo. 

Com este pequeno histórico não temos dúvida de que a escolha foi certeira para realização das duas 

aulas de campo. Os graduandos ficaram deslumbrados com estas duas instituições. Foram 

acompanhados pelos estagiários e recebidos por responsáveis nos respectivos locais, que apresentaram 

todos os espaços, suas documentações e contaram um pouco de suas histórias111. Em seguida, os 

graduando produziram um relatório com as impressões acerca dos ambientes visitados e sua 

importância para a História da Educação e para o estado de Mato Grosso. 

Todos esses momentos de aprendizagem citados acima foram intencionais, ativos e inteligíveis 

(Luckesi, 2006: 131), utilizados também como instrumentos avaliativos pelo professor e pelos 

estagiários, servindo tanto para a avaliação dos graduandos quanto para os estagiários, pois 

possibilitaram a estes demonstrarem suas formas de compreender os temas em questão. A intenção na 

escolha destes instrumentos de avaliação era que possibilitassem aos alunos a construção de uma 

consciência crítica dos modos de agir, utilizados frente às atividades que lhes são propostas. Não se 

trata de uma avaliação de momentos, mas a ideia, corroborando com Luckesi (2010: 227), era de 

«envolver o aluno no processo de estudo, do fazer, do aprender, do crescer como gente, em 

perspectiva crítica, humana». 

Como última dinâmica do módulo de História da Educação, ministrada no primeiro ano do curso de 

Pedagogia, turma 2011, no período matutino, aplicamos um questionário com perguntas propostas 

                                                      
111 Registra-se aqui agradecimentos especiais à professora Elizabeth Madureira de Siqueira que, na época, 
recebeu estudantes e estagiários de docência com muito carinho na Casa Barão de Melgaço e aos funcionários do 
Arquivo Público do Estado de Mato Grosso pela recepção aos graduandos, organização e disponibilização do 
acervo documental. 
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sobre a disciplina, suas contribuições, a metodologia adotada nas aulas, a atuação do professor e dos 

estagiários de forma distinta. 

Os discentes se mostraram receptivos e colaboradores, visto que responderam o questionário de forma 

criteriosa sobre os pontos determinados para análise. De forma geral, a turma considerou a História da 

Educação como uma disciplina importante para a formação dos pedagogos ao estabelecer relação entre 

História e Educação (no mundo, no Brasil e em Mato Grosso), explorando os significados de educação 

em diferentes épocas da humanidade, oferecendo subsídios à prática educativa e estreitando a relação 

entre ensino, pesquisa e aprendizagem. 

Foi observado, também, que houve grande aceitação no que tange a metodologia utilizada pelo 

docente titular, incentivando a prática da leitura, da escrita e da retórica. Com relação à participação 

dos estagiários, os discentes da graduação avaliaram a atuação como positiva ao participar das 

discussões, considerando-os compreensivos, dispostos a esclarecer as dúvidas. 

Um item específico possibilitou aos discentes fazerem uma reflexão acerca da participação pessoal de 

cada um durante todo o processo de aprendizagem. Este procedimento foi intitulado de auto-avaliação, 

em que se enxergava o caminho percorrido pelo aluno, o que conseguiu aprender, as dificuldades 

encontradas e o que fez para superá-las, bem como o que precisava ser conquistado. 

 

Conclusão 

As aulas ministradas pelos estagiários foram desenvolvidas de acordo com o planejado e 

transcorreram dentro da normalidade esperada. O desempenho dos estagiários foi significativo para o 

bom desenvolvimento e envolvimento da turma de Pedagogia, no primeiro semestre de 2011 na 

disciplina História da Educação. Suas atuações foram aprovadas na apresentação dos textos, 

direcionamento das discussões, bem como orientações dos alunos na realização e avaliação dos 

trabalhos. A participação dos estagiários nas aulas contribuiu para o desenvolvimento acadêmico, 

ampliando os conhecimentos teórico-práticos, favorecendo assim o enriquecimento profissional para 

uma atuação futura. Auxiliaram diretamente o professor regente nas aulas e com a orientação de 

trabalhos finais, atividades estas que foram desenvolvidas conforme o planejado. 

A participação dos estagiários no módulo de História da Educação foi marcada pelo amplo processo 

de construção de saberes, contribuindo para nossa formação acadêmica e, consequentemente, 

propiciando oportunidade de melhorias do nosso desempenho profissional. Trata-se de uma 

experiência ímpar que enriqueceu e ampliou nossos conhecimentos, agregando à formação 

metodologias a serem adotadas num exercício futuro da docência. 
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O estágio de docência possibilitou também aprimorar os conhecimentos referentes à disciplina de 

História da Educação, uma vez que, durante os encaminhamentos e direcionamentos das aulas houve a 

oportunidade de dialogar com o professor titular da disciplina e com os alunos do curso de Pedagogia, 

estabelecendo uma troca significativa no decorrer do módulo. Foi possível aliar a prática com a 

reflexão do teorizado. 

Vale ressaltar que nem tudo ocorreu de forma tranquila, houve percalços, limites e o tempo de que 

dispomos foi escasso, principalmente no momento de produção do trabalho monográfico, em que os 

graduandos demonstraram necessidade de partirem para uma experiência mais consistente. 
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A contribuição do portfólio reflexivo na avaliação das aprendizagens docentes 
Autor/a (es/as):  

Simionato, Margareth Fadanelli [Universidade Feevale] 

Resumo: 

A avaliação da aprendizagem, num âmbito geral, tem sido colocada à margem da discussão na 

formação de professores, tanto nos aspectos de sua utilização no curso quanto no 

desenvolvimento de concepções avaliativas junto aos futuros docentes. Nesta comunicação, será 

apresentada uma proposta de avaliação da aprendizagem que está sendo implementada em um 

curso de formação de professores no ensino superior. A concepção de avaliação que permeia a 

proposta pedagógica deste curso fundamenta-se na construção dos conhecimentos necessários 

para a docência, no desenvolvimento da autonomia intelectual, alimentada pelas contribuições 

das diferentes temáticas desenvolvidas no semestre do curso, desvinculadas de uma avaliação 

individualista e fragmentada. Estas construções são registradas no portfólio reflexivo do aluno, 

e se constitui num instrumento de acompanhamento do processo formativo deste novo docente, 

sem a rigidez de uma observação sistemática ou do uso de instrumentos padronizados, 

rompendo com a lógica comparativa e competitiva da avaliação classificatória. Neste sentido, se 

faz necessário romper paradigmas em relação a avaliação classificatória e individualista, 

realizada geralmente ao final dos processos ou fragmentada em pequenas verificações 

periódicas, somatórias e estanques, avançando para o paradigma de uma avaliação formativa.  O 

instrumento que mais favorece o acompanhamento do processo de aprendizagem é o portfólio 


