
RESUMO 

EVANGELISTA, Maria Tereza Fernandino, M. Sc., Universidade Federal de Viçosa, 

março de 2012. “Eu não gosto desse instrumento, mas também o aluno não gosta das 

provas...”A avaliação da aprendizagem e a avaliação de disciplinas na ótica de 

professores universitários. Orientadora: Alvanize Valente Fernandes Ferenc. 

Coorientadora: Ana Cláudia Lopes Chequer Saraiva.  

 

O presente estudo pretendeu analisar os significados atribuídos à avaliação da 

aprendizagem por professores e, ainda, investigar os desdobramentos dos resultados das 

avaliações de disciplinas na reestruturação das mesmas e, diretamente, na prática 

pedagógica. Essa pesquisa foi orientada em torno de algumas disciplinas e respectivos 

professores de um específico Centro de Ciências da Universidade Federal de Viçosa 

(UFV). Percebemos como as questões didático-pedagógicas estão diretamente 

relacionadas com o Projeto para Avaliação de Disciplinas (PAD) visto que, através 

deste último, os docentes podem refletir suas concepções, impressões e situações 

vivenciadas em sala de aula, o que possivelmente gera elementos de contribuição para o 

seu próprio desenvolvimento profissional, como também para o estudante. Desse modo, 

fez-se pertinente a delimitação dos objetivos específicos deste estudo, a saber: verificar 

se os resultados das avaliações de disciplinas são direcionados a discussões e melhorias 

das mesmas; analisar os reflexos da avaliação de disciplinas nas práticas pedagógicas 

dos professores; caracterizar a prática pedagógica dos professores por meio das 

entrevistas realizadas com os docentes; identificar, nos relatos de entrevistas, as 

concepções dos professores sobre a avaliação da aprendizagem. Para o desenvolvimento 

da pesquisa foi utilizado um roteiro de entrevista que se orientou por questões que 

versaram sobre a formação acadêmica dos sujeitos, o PAD e a prática pedagógica dos 

sujeitos com ênfase na avaliação da aprendizagem, eixo desse estudo. A análise de 

conteúdo como opção metodológica nos forneceu elementos para a discussão dos dados, 

uma vez que orientou-nos na construção das categorias de análise, possibilitando 

apreciação das mensagens dos professores nas entrelinhas dos discursos, em busca dos 

significados que esses sujeitos atribuem à avaliação da aprendizagem. Este estudo 

revela elementos de uma prática pedagógica orientada pela racionalidade técnica e 

explicita lacunas relativas aos saberes pedagógicos. Da mesma forma percebeu-se que 

os professores entrevistados entendem a avaliação da aprendizagem mais em uma 

perspectiva de verificação do conteúdo e desvinculado do processo de ensino e 

aprendizagem; reconhecem parcialmente a relevância dos resultados das avaliações de 



disciplinas realizadas pelos estudantes e se utilizam, em parte, desses resultados para 

aprimorar sua prática pedagógica. Verificou-se que o núcleo do debate se enquadra no 

contexto da formação de professores, visto que, é neste lugar acadêmico que podem ser 

levantadas e debatidas questões referentes às práticas avaliativas que transformem um 

cenário carente de investimento na formação pedagógica dos profissionais. 


