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1  INTRODUÇÃO

A questão da avaliação da aprendizagem no ensino superior vem sendo

amplamente discutida, e seus encaminhamentos metodológicos e institucionais são

alvo de polêmicas análises e proposições que têm alterado em algumas situações a

qualidade de ensino e a organização dos cursos nas instituições de ensino superior.

O quadro educacional presente coloca em prática uma didática que

hegemônica e lentamente apresenta um rompimento com a avaliação quantitativa, e

vem se construindo por meio de um discurso crítico à concepção de avaliação como

quantificação dos resultados, avançando para outro no qual considera-se a trajetória

dos alunos, os sujeitos escolares, sendo estes sujeitos históricos, sociais e

participativos. Tal visão, porém, é pouco concreta na prática.

Compreender como se dá a construção da concepção de avaliação do

professor, bem como sua identidade, as contradições de sua prática avaliativa e a

teia de relações que permeia tal processo, justifica-se como caminhada de pesquisa

no sentido de contribuir com uma reflexão a respeito de avaliação, voltada para os

cursos de formação de profissionais da educação, hoje.

O caso dos professores coordenadores de cursos de formação de

profissionais da educação, as chamadas licenciaturas, da Universidade Federal do

Paraná1, compõe enquanto elemento principal de análise, o cerne desta discussão.

A análise de que a aprendizagem e a construção das idéias pedagógicas é

constante, e está em permanente evolução e transformação no sujeito, é

considerada com relevância na literatura educacional e nos discursos dos

professores. Eis uma grande contradição: instrumentos estáticos e recortados, fruto

de uma avaliação para se "medir" fatias do conhecimento incorporado (julgamento

desconexo e subjetivo de tal apreensão) em contraposição a outras necessidades a

serem diagnosticadas, considerando os complexos processos do pensamento e a

dinamicidade do real e conseqüentemente de sua forma de aprendizagem.

                                           
1 Universidade Federal do Paraná, cujo prédio central é símbolo de Curitiba, é a mais antiga do Brasil.
Foi fundada e instalada no dia 19 de dezembro de 1912, por Victor Ferreira do Amaral  que foi seu
primeiro reitor. Hoje, a comunidade da Universidade, segundo seus dados oficiais é formada por
29.904 alunos de graduação, 1624 docentes e 3294 técnico-administrativos. Atualmente, a UFPR
oferta em seu concurso vestibular 55 opções de cursos de graduação, dos quais 14 são cursos de
formação de profissionais em educação, além das  53 especializações, 31 mestrados e 14
doutorados. (nota da autora)
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Se a prática pedagógica, e especialmente a prática avaliativa está

diretamente ligada à concepção político pedagógica dos professores, de modo geral

transcrita no projeto político-pedagógico institucional, não há que se falar em política

de ensino superior e de formação pedagógica continuada sem considerar um debate

franco e democrático sobre o assunto.

A elaboração de uma política de graduação e especialmente de uma política

de formação docente, pelas Universidades, passa necessariamente por um diálogo

com os professores - especialmente - sobre suas concepções político pedagógicas.

No sentido em que subsidia os projetos político-pedagógicos dos cursos, que

por sua vez orientam a organização do trabalho pedagógico nas salas de aula, a

política de graduação nas universidades brasileiras pode e deve ter boa qualidade.

Mas esta qualidade só existirá com a participação de todas as personagens

envolvidas. Professores, alunos e funcionários devem participar juntos da construção

da política educacional da instituição, uma vez que a prática de sala de aula,

especialmente no que diz respeito a esse trabalho, a prática avaliativa, é

diretamente relacionada com a concepção político-pedagógica dos professores e da

administração das universidades e seu processo de formação profissional.

Não basta "ensinar" aos professores formas "eficazes" de avaliar. É preciso

compreender e discutir o pensamento pedagógico que lhes permitam optar,

conceber e trabalhar a avaliação de maneira eficiente e produtiva, de maneira

autônoma, convicta e crítica, oferecendo o instrumental para que os professores

possam fazê-lo.

O trabalho de campo oportunizou o diálogo com os coordenadores de curso

de formação dos profissionais da educação da Universidade Federal do Paraná,

oferecendo muitos elementos para a análise aqui apresentada.

O presente estudo segue no sentido de oferecer os resultados obtidos nesta

pesquisa, para a comunidade acadêmica, para que possa contribuir como subsídio

para novas reflexões no sentido da construção de políticas de graduação nas

universidades brasileiras.

Refletir a respeito das práticas avaliativas, em especial sobre a realidade das

licenciaturas da Universidade, é algo que vem ao encontro de minha história

acadêmica.
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O interesse pelo tema iniciou-se no Curso de Magistério, de ensino médio

(ainda, 2º grau), por conta de estudos independentes com professores e colegas.

Depois continuou na licenciatura em Pedagogia, cursada na Universidade Federal

do Paraná, nas discussões habituais sobre o currículo, na disciplina Avaliação

Escolar, em outras discussões comunitárias acerca do tema e na experiência como

monitora da disciplina Didática, ofertada pelo Setor de Educação para as

licenciaturas. Nesse momento várias questões chave aprofundaram-se e

subsidiaram uma melhor compreensão do papel da avaliação no cotidiano da sala

de aula e de suas implicações na prática educativa docente.

Mais tarde, acompanhei na representação estudantil do Setor de Educação os

processos desencadeados pela Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD em seu

Programa de Avaliação Docente pelo Discente, na época em funcionamento,

acompanhando a equipe que realizou a aplicação dos formulários aos alunos.

O ingresso no Curso de Especialização em Avaliação oportunizou uma

discussão em torno das políticas governamentais de avaliação, o PAIUB e ainda

questões específicas como as de instrumentos de avaliação.

Ainda mais recentemente, orientei projetos de pesquisa em Avaliação

vinculados ao Projeto Fazendo Escola, de capacitação dos professores da rede

municipal de ensino, em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, além da

participação em debates durante o ano de 2002, a respeito do tema de avaliação e

sua importância para o professor em sala de aula, realizados com a comunidade do

Programa Licenciar2, por meio de lista de discussão.

Nessa trajetória de estudo e pesquisa pedagógica, questões referentes à

problemática da Avaliação, sempre causaram grande fascínio, dada a sua natureza,

complexidade e fundamental importância para o trabalho pedagógico.

A fonte gerada pela presente pesquisa e ao mesmo tempo, subsídio de

análise, foi construída a partir da conversa com coordenadores de cursos de

formação dos profissionais em educação da Universidade Federal do Paraná, cujo

                                           
2 O Programa Licenciar da Universidade Federal do Paraná é a estratégia institucional, para a
valorização dos cursos de formação de profissionais da educação, por meio do desenvolvimento de
atividades de pesquisa e extensão voltadas para o ensino e que desde 1994 tem ofertado à
comunidade da UFPR e aos educadores das escolas públicas de Curitiba a possibilidade de integrar
ensino básico e Universidade na perspectiva da troca de experiências e aprendizado conjunto,
qualificando a formação de seus alunos e professores participantes. Tive a felicidade em participar da
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precioso diálogo em seu conjunto foi o terceiro eixo, que juntamente com outros

dois, que contemplaram a reflexão teórica e o resgate das experiências e reflexões

pessoais advindas das experiências pedagógicas e institucionais, possibilitou uma

análise triangular da questão de pesquisa levantada.

O conteúdo composto pelo conjunto das respostas dos nove docentes,

coordenadores de curso entrevistados, foi mais do que um subsídio de pesquisa, foi

uma experiência de vida acadêmica que revelou questões surpreendentes do mundo

das licenciaturas e ainda validou muitas outras levantadas e conhecidas em fases

anteriores deste estudo.

As entrevistas foram realizadas praticamente em sua totalidade durante o

mês de junho de 2004, nas coordenações de curso, com os seus titulares.

A conversação aqui proposta segue ao longo do trabalho como forma de

aprofundar os desdobramentos e questionamentos frutos das reflexões realizadas, e

cuja manifestação clara e espontânea foi facilitada pela modalidade de entrevista

escolhida: a entrevista semi-estruturada, de natureza flexível, respeitando a

intensidade e encadeamento do discurso docente, e que contemplou todos os

pontos que deveriam ser abordados em todas as entrevistas, trazendo precisão

metodológica ao mesmo tempo em que permitiu a livre expressão dos entrevistados

em relação aos pontos questionados.

Nessa ocasião pude rapidamente compartilhar experiências, ouvir relatos,

histórias de vida e idéias do pensamento docente envolvendo a questão da

avaliação, únicas em sua riqueza, iguais em uníssono pelo desejo da melhoria da

qualidade de ensino, no que a avaliação da aprendizagem puder tocar.

O primeiro capítulo reconstrói a trajetória de problematização deste estudo

desde seu início e aponta para a compreensão e os encaminhamentos

metodológicos que possibilitaram esta caminhada.

O segundo capítulo aponta alguns elementos sobre o sujeito da presente

reflexão – o professor coordenador de curso de formação de profissionais da

educação – sobre sua identidade docente e a relação de sua concepção de

educação/avaliação e a questão da competência pedagógica.

                                                                                                                                       
assessoria pedagógica deste Programa por um período de mais de sete anos, sendo que o último em
sua coordenação.
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O terceiro capítulo discute a concepção pedagógica, como fruto de um

processo de múltiplas faces, cujo movimento de construção interage com a

identidade docente e a competência pedagógica.

O quarto capítulo possibilita a visão caleidoscópica da concepção de

avaliação da aprendizagem nos sujeitos docentes em uma dimensão multifacetada

desta construção, apresentando a teia de relações humanas, sociais, psicológicas e

culturais que a compõe, apontando para um momento posterior de conclusão.

Enfim, a presente pesquisa, encontra-se na busca da trajetória da redefinição

paradigmática da Avaliação em sala de aula, a  partir do entendimento de seu

processo construtivo, partindo do ponto de vista dos docentes que formam o futuro

professor e ao mesmo tempo são os dirigentes político-pedagógicos deste processo:

os coordenadores dos cursos de formação de profissionais da educação; as

licenciaturas.
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2  A TRAJETÓRIA DA PROBLEMATIZAÇÃO E OS ENCAMINHAMENTOS

METODOLÓGICOS

2.1  COLOCANDO O PROBLEMA EM QUESTÃO

A proposta teve como objeto de investigação o processo de construção da

concepção de avaliação do professor universitário, especificamente daquele que é

dirigente em seu curso de formação de professores, ou seja, do coordenador de

curso de licenciatura da Universidade Federal do Paraná, buscando analisar os

elementos que permeiam tal processo.

A problematização desejada estabeleceu como objetivos, primeiramente a

investigação envolvendo o processo pelo qual professores da graduação da

Universidade Federal do Paraná, coordenadores dos cursos de formação de

profissionais da educação, constroem sua concepção e prática de avaliação da

aprendizagem, considerando o papel de vários elementos como a formação

profissional docente, a convivência acadêmica, a prática social e o trabalho

pedagógico cotidiano em sala de aula com profissionais de educação em formação,

na construção da concepção e prática de avaliação desses professores.

O aprofundamento da reflexão sobre o tema Avaliação, do ponto de vista da

prática pedagógica do professor universitário, bem como seu estudo contextualizado

e específico, trouxe fundamental contribuição para o repensar da sua construção de

concepção e sua conseqüente prática, no sentido em que permanentemente possa

e deva subsidiar a tomada de decisões a respeito do processo ensino-

aprendizagem.

Assim, a prática avaliativa na Universidade constitui-se como elemento

didático estratégico, que quando inserido no Projeto Pedagógico Geral da Instituição

e nas discussões curriculares dos cursos, potencializa-se para ser além de

diagnóstica, fator decisivo na garantia de sua contínua melhoria de qualidade de

ensino.
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O caso dos cursos de formação de profissionais em Educação e da

especificidade do seu trabalho pedagógico especialmente no tocante a avaliação, foi

abordado nesse estudo, no sentido de compreender por meio de quais elementos

constitutivos se dá a construção da concepção de avaliação da aprendizagem em

professores universitários, ou seja, em que medida a experiência docente expressa

pelo “relato” da relação dos professores universitários com seus alunos, seus

colegas, os relatos de experiência e de vida, de formação profissional e continuada

compõe um conjunto de fatores constitutivos de sua concepção e prática avaliativa

em sala de aula.

A prática pedagógica docente em geral revela a concepção de educação. Os

relatos docentes da vida acadêmica, validados por inúmeras pesquisas e conclusões

científicas, cada vez mais atestam que uma avaliação autoritária, discriminatória e

punitiva é de propriedade de um professor que tem sua concepção de mundo,

construída com elementos desta natureza. Tal postura está presente ainda na

prática de inúmeros professores. Este quadro demanda urgentemente uma inversão

de prioridades, no sentido de incluir alunos em seu próprio processo educativo,

buscando formação crítica e cidadã e banindo a exclusão e a evasão das salas de

aula universitárias. Requer na verdade a relativização da relação professor e alunos

em prol de um processo compartilhado de formação, no qual, resguardadas as

especificidades dos papéis de professores e alunos, discutem-se as questões

educacionais e até mesmo as avaliativas em e para a sala de aula e juntos

aprendem.

A avaliação que costumeiramente é feita com caráter quantitativo em

detrimento do aspecto qualitativo da formação dos futuros profissionais de educação

(muitos já atuantes em salas de aula do ensino fundamental), quando realizada de

modo desarticulado à necessária formação competente do professor, que deve ser

norteada pelo projeto pedagógico e pelo currículo do curso, torna-se vazia e

meramente burocrática.

Quais são as causas dessa desarticulação? Quais são os elementos da não

valorização da vivência dos alunos em seu processo formativo?  Quais as

dificuldades do envolvimento dos vários protagonistas do ensino e da aprendizagem

nas práticas avaliativas?  Quais são as influências dos procedimentos, critérios de

avaliação, da subjetividade e da mistificação do ato de avaliar? Qual o papel de
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especialistas e dirigentes dentro e fora da sala de aula? Estes foram alguns dos

questionamentos que moveram o trabalho.

Se em todos os campos humanos, formal ou informalmente, a avaliação é

prática usual, qual a explicação para que a Universidade tenha tecnicizado sua

avaliação, em detrimento de uma postura diagnóstica e realmente formativa,

pautada no diálogo entre professor e alunos, no debate aberto entre o professor

universitário e seus pares, na auto-avaliação e  na tomada ética de decisões

envolvendo os interessados no processo?

Tais questões complementam a problematização em torno da questão de

avaliação na Universidade e na forma como o professor pensa este processo, na

medida em que questionam o sentido da avaliação na formação de professores.

Um complexo processo formativo inicial e contínuo do professor, sua história

acadêmica e de vida, além dos fatores conjunturais, compõe o cenário no qual suas

concepções são formadas, sendo necessário analisar a questão de forma

contextualizada, considerando a multiplicidade de aspectos.

Assim, o presente trabalho teve como foco a questão de avaliação no ensino

superior, mais especificamente a formação da concepção de avaliação em

professores universitários e algumas questões decorrentes, buscando superar o

debate da velha dicotomia concepção x prática e desmistificar a crença de que a

superação do discurso ou então os avanços na concepção de avaliação podem por

si só melhorar a prática de avaliação existente dentro das salas de aula dos cursos

de formação de profissionais de educação da Universidade Federal do Paraná.

Torna-se importante afirmar na abordagem de concepção de educação, que

seus limites se confundem com a prática avaliativa, por fazerem parte de um mesmo

processo, de pensamento e ação, abordado aqui com privilégio para a questão da

construção da concepção, para fins didáticos de estudo.

Assim, a presente pesquisa norteou-se pela seguinte questão:

Como se dá o processo de construção da concepção da avaliação da

aprendizagem escolar em professores coordenadores dos cursos de formação de

profissionais da educação na Universidade Federal do Paraná?

2.2  REFLETINDO SOBRE OS CAMINHOS DA PROBLEMATIZAÇÃO
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Como aproximação de uma compreensão do processo de construção,

considerou-se a seguinte hipótese:

A concepção de avaliação de um professor é processo multifacetado,

dinâmico, estando em contínua construção, sendo fruto de sua história de vida,

trajetória acadêmica e profissional, e de sua interação social.

A hipótese está centrada nos seguintes pressupostos:

- A construção da concepção e prática de avaliação do professor dirigente é

processo permanente, progressivo, interativo, flexível e único, sendo fruto de seu

próprio processo de formação profissional, intelectual e política; de seu permanente

diálogo com seus pares e alunos no ambiente pedagógico e acadêmico universitário

e sua trajetória de vida.

- A relação professor-aluno é elemento motivador do processo formativo,

continuado de professores e didático-pedagógico de seus alunos nos cursos de

formação de profissionais da educação. Na relação dialógica entre educador e

educando, ambos aprendem juntos. Na relação unilateral, tal processo não avança.

- A vivência do diálogo constante e contínuo na Universidade, por meio da

prática social do docente no ambiente acadêmico e fora dele, é elemento

fundamental da elaboração e organização de estratégias de ensino, bem como para

a  prática de uma avaliação qualitativa, diagnóstica e formativa.

2.3  OS ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS QUE CONSOLIDARAM O

ESTUDO

Para se verificar para que lado o vento está soprando, não é uma
pesada pedra que se deve lançar para o alto, mas um fio de algodão
ou uma pequena pluma.3

A avaliação da aprendizagem é uma questão amplamente discutida nas

comunidades de pesquisa ligadas à educação sendo que as contribuições mais

significativas têm seu apoio técnico em pressupostos qualitativos, principalmente na

linha etnográfica, no sentido do aprimoramento de um encaminhamento

                                           
3  LICHTENBERG. Aforismos. Lisboa. Editorial Estampa. 1974.
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metodológico e de técnicas para coleta de dados que “abordam os valores, os

hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social4”.

As pesquisas educacionais, dada a sua especificidade, requerem uma

adequação da etnografia em seu sentido mais estrito incorporando seus

pressupostos de interação entre pesquisador e seu campo de trabalho e a opção por

uma visão de pesquisa que considere a realidade estudada em seu contexto mais

amplo.   

Desse modo, por meio de pesquisa de cunho etnográfico, o pesquisador pelo

fato de estar diretamente envolvido com as pessoas, situações e contextualização

do trabalho de campo, caracteriza sua pesquisa na ênfase de um dado processo e

seus desdobramentos na vida institucional e pessoal dos sujeitos estudados, sem a

intenção de modificar ou testar seu comportamento, mas sim estudá-lo e analisá-lo

em profundidade, buscando sua origem, suas características e evolução.

Assim, a pesquisa caracterizou-se como do tipo etnográfico, que, portanto,

além de considerar todos esses pressupostos quanto aos seus procedimentos,

utiliza-se de ”um plano de trabalho aberto e flexível, em todos os focos da

investigação vão sendo constantemente revistos, as técnicas de coleta reavaliadas,

os instrumentos, reformulados e os fundamentos teóricos, repensados. O que esse

tipo de pesquisa visa é a descoberta de novos conceitos, novas relações, novas

formas de entendimentos da realidade5”.

Desse modo, este estudo adotou uma dimensão qualitativa de trabalho

quanto aos procedimentos e quanto aos dados obtidos, mais especificamente

quanto ao seu propósito de análise da realidade, que está voltado para o estudo da

prática pedagógica no ensino superior, abordando as questões a serem estudadas

em forma de estudo de caso.

Tal encaminhamento metodológico possibilita conhecer as múltiplas

dimensões do objeto a ser estudado e foi escolhida por melhor contemplar os

objetivos da pesquisa, considerando a Universidade como campo de estudo, em

especial o grupo dos coordenadores de cursos de formação de profissionais da

educação. Foram entrevistados nove do total de quatorze  coordenadores,

questionando alguns aspectos de suas trajetórias de vida, suas experiências de

                                           
4 ANDRÉ, M.  Etnog rafia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1998. p. 27



11

formação humana e profissional e ainda a contribuição que a vivência em seus

cursos oportuniza no sentido de enriquecer sua concepção e prática pedagógica,

mais especificamente a avaliativa.

A busca de tal compreensão utilizou-se dos encaminhamentos metodológicos

que melhor atenderam ao princípio da contextualização da realidade estudada. Este

é um princípio importante na pesquisa educacional, pelo fato de que o olhar

contextualizador de pesquisa torna possível uma análise dos fatos e da realidade

compreendendo-a como fruto de uma complexa rede de relações e processos

sociais, culturais,  políticos, psicológicos, biológicos, científicos e religiosos.

O estudo de caso segundo sua natureza permite a interpretação da realidade

de forma contextualizada e por sua abordagem permite a representação dos mais

variados pontos de vista de uma determinada situação, ou por ser representativo de

outras situações ou por ser distinto destas, contribuindo com um bom procedimento

de coleta de dados. Sua dinâmica está bem expressa na concepção de Marli André,

que o compreende como um:

sistema bem delimitado, isto é, uma unidade com limites bem definidos, tal como uma
pessoa, um programa, uma instituição ou um grupo social. O caso pode ser escolhido porque
é uma instância de uma classe ou porque é por si mesmo interessante. De qualquer maneira
o estudo de caso enfatiza o conhecimento do particular. O interesse do pesquisador ao
selecionar uma determinada unidade é compreendê-la como uma unidade. Isso não impede,
no entanto, que ele esteja atento ao seu contexto e às suas inter-relações como um todo
orgânico, e à sua dinâmica como um processo, uma unidade em ação6.

A idéia central do estudo de caso é sua proposição no sentido de ser

abrangente quanto à caracterização da temática pesquisada e dos seus processos

de desenvolvimento. O que se destaca é a importância da compreensão de como se

desenvolve determinado fenômeno, fato, pensamento ou comportamento, buscando

as mais várias dimensões que expliquem o objeto em sua plenitude.

Esse estudo entendeu que a realidade a ser abordada precisou ser analisada

por uma dimensão contextualizada, buscando compreender as "situações de ensino

nas quais se dá o encontro professor-aluno-conhecimento. Nessas situações estão

envolvidos os objetivos e conteúdos do ensino, as atividades e o material didático, a

                                                                                                                                       
5 ANDRÉ, M.  Etnog rafia da prática esc olar. Campinas: Papirus, 1998. p. 30
6 ANDRÉ, M.  Etnog rafia da prática esc olar. Campinas: Papirus, 1998. p. 31.
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linguagem e outros meios de comunicação entre professor e alunos e as formas de

avaliar o ensino e a aprendizagem7".

O caso estudado, o dos coordenadores de curso, requer a compreensão de

vários elementos que compõe o processo de construção dos conhecimentos. Essa

idéia é defendida ainda pela mesma autora quando afirma que "o estudo da

dinâmica de sala de aula precisa levar em conta, pois a história pessoal de cada

indivíduo que dela participa, assim como as condições específicas em que se dá a

apropriação dos conhecimentos.8"

A pesquisa bibliográfica e a análise documental (da Resolução 37/97 –

CEPE/UFPR , da Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do

Parecer CNE/CP 28/2001) reforçaram a fundamentação de questões levantadas

com base na observação geral da realidade e da situação concreta deste professor

dirigente, de seu envolvimento institucional, das suas condições de trabalho

pedagógico, dos elementos que expressam sua compreensão de mundo e são

fundamentais para a compreensão da construção de sua concepção e prática

avaliativa.

2.3.1 O campo de estudo

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Paraná,  junto aos

coordenadores dos cursos de formação dos profissionais da educação.

A Universidade Federal do Paraná oferta atualmente quatorze cursos de

formação de profissionais da educação, cujas grades curriculares são compostas em

sua parte pedagógica por disciplinas dos três departamentos do Setor de Educação,

responsável pelas disciplinas pedagógicas de formação de profissionais da

educação.

2.3.2 A seleção de sujeitos

A abordagem dos coordenadores de curso, contemplou a diversidade das

áreas do conhecimento contempladas pela  Universidade Federal do Paraná, em

                                           
7 Ibidem p. 35.
8 ANDRÉ, M.  Etnog rafia da prática esc olar. Campinas: Papirus, 1998. p.43
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seu projeto institucional, na oferta de cursos que formam profissionais em educação

que estão aptos a ensinar sua ciência no ensino fundamental e médio.

 Cada coordenador está inserido em um projeto de curso, cujo aluno, o futuro

professor cursa, além das disciplinas pedagógicas disciplinas específicas de

formação geral ofertadas pelos departamentos ligados aos cursos e ainda outras de

natureza complementar à formação acadêmica destes alunos.

Em muitos cursos se oferta a formação simultânea entre licenciatura e

bacharelado ou ligeiramente posterior ao bacharelado.

No caso da Pedagogia, o curso ainda possibilita a atuação na educação

infantil e a formação necessária para que o pedagogo possa dar conta da

organização do trabalho pedagógico no âmbito dos espaços educativos.

De acordo com os propósitos da presente pesquisa, o espaço dos cursos de

formação de profissionais da educação foi selecionado por conter todos os

elementos de formação e atuação que os docentes destes cursos tem, com um

diferencial: serem dirigentes de um projeto político-pedagógico que é o do seu curso

de formação de futuros profissionais da educação.

O grupo de coordenadores de cursos, portanto foi selecionado por perfazer

este perfil.

2.3.3 A caracterização dos sujeitos

Os sujeitos foram caracterizados conforme a natureza do perfil em que foram

selecionados. O instrumento de pesquisa, qual seja, a entrevista, previu um

momento inicial pelo qual se registram os dados básicos que caracterizem múltiplos

aspectos dos sujeitos, como seu espaço de atuação, história de vida e prática social

e em seguida a abordagem dos aspectos que contemplem as necessidades de

informação em concordância com as questões de pesquisa até aqui levantadas.

Foram levantadas algumas características como formação acadêmica

(graduação e pós-graduação), formação continuada, formação pedagógica, tempo

de atuação no ensino superior, tempo de atuação em seus cursos, a prática social,

entre outras. Foram utilizadas outras informações complementares que surgiram no

decorrer das entrevistas, traçando o quadro de caracterização dos sujeitos

participantes da pesquisa.
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2.3.4 O instrumento de coleta de dados

A pesquisa, identificada com uma linha qualitativa de pesquisa, optou por

utilizar enquanto instrumento de coleta de dados, a entrevista semi-estruturada.

Por entrevista semi-estruturada, entende-se que a entrevista segue um roteiro

de tópicos selecionados e previamente estabelecido, de formulação flexível,

podendo se necessário, ter a ordem de suas perguntas alteradas e até mesmo a

inclusão, supressão ou modificação de questões feitas ao entrevistado, conforme o

andamento e rendimento da entrevista e envolvimento do entrevistado com o tema,

sem o prejuízo de uma coleta uniforme de informações tendo em vista o conjunto

dos entrevistados.

Há uma seqüência pré-estabelecida e a minuciosidade fica por conta do

discurso dos sujeitos em interatividade com a pesquisadora.

O objetivo das questões é que suscitem na verbalização a expressão das

concepções, do modo de agir e de pensar a avaliação, em torno das questões

levantadas.

Tal opção quanto ao formato da entrevista ofereceu maiores condições de

garantir à pesquisadora a captação de informações subjetivas, surpreendentes e

não previstas no momento da concepção do instrumento e que foram bem-vindas e

advindas das especificidades das áreas de conhecimento dos entrevistados ou até

mesmo, geradas pelo relato de situações inusitadas do cotidiano destes professores

que formam professores e ainda coordenam em sua unidade tal processo.

Ao mesmo tempo em que se ofereceu tamanha flexibilidade em sua

aplicação, a entrevista semi-estruturada, por ter um roteiro prévio, partindo

basicamente do mesmo conjunto de perguntas, permitiu uma coleta de respostas

que possibilita uma análise padronizada do conjunto do conteúdo, respeitando as

individualidades e experiências avaliativas dos participantes da pesquisa.

Desse modo, após subsídios oferecidos por literatura pertinente, foi elaborado

o roteiro de entrevista, levando-se em consideração o público a ser estudado e as

situações cotidianas que embasaram as questões que motivaram e nortearam esta

pesquisa.
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Os principais aspectos abordados nas perguntas da entrevista procuraram

indagar o professor a respeito de questões como: o cotidiano de sua prática

pedagógica, especialmente a avaliativa; as suas próprias percepções sobre

concepções, discurso e prática de avaliação; o seu encaminhamento didático na

sala de licenciatura; o papel da prática na formação do educador; sua história de

vida e experiência profissionais ligadas ao desenvolvimento da avaliação em sala de

aula; aspectos culturais, ideológicos e sociais que compõe sua identidade pessoal e

profissional e que balizam sua prática; sua vivência e formação pedagógica: limites e

anseios; questões institucionais e legais que determinam a prática de avaliação,

além de questionamentos únicos, ligados à especificidade da área pedagógica em

que atua e sobre o perfil do grupo para o qual leciona no presente momento.

Buscou-se a validação do instrumento, que foi submetido à apreciação de três

professores universitários, especialistas em avaliação e metodologia do ensino

superior e formação de profissionais em educação. As sugestões foram

incorporadas nos itens de questões.

Em seguida, a entrevista foi aplicada em dois coordenadores  selecionados

por contemplarem o critério de setor administrativo da UFPR.

Após a realização das duas entrevistas o roteiro sofreu pequenas alterações

decorrentes da aplicação e surgidas da dinâmica da entrevista, estando mais

próximo de uma versão definitiva para posterior aplicação no trabalho de campo da

pesquisa9.

2.3.5 O procedimento de aplicação das entrevistas

Foi contatada a totalidade dos coordenadores de curso (quatorze), dos quais

nove foram entrevistados.

As entrevistas foram aplicadas e tiveram  como  duração média quarenta

minutos. Os sujeitos selecionados foram contatados previamente para explicação

inicial a respeito dos propósitos da pesquisa e dos procedimentos da entrevista,

momento no qual será feito seu agendamento. As entrevistas foram realizadas nas

coordenações dos respectivos cursos, no ambiente da Universidade Federal do

                                           
9 Vide anexo.
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Paraná, em local privativo, evitando interrupções e garantindo o sigilo, o que

possibilitou a criação de um ambiente propício à pesquisa. Todas as entrevistas

foram  gravadas em fita de áudio, com o prévio consentimento dos entrevistados em

relação a sua utilização para os fins de pesquisa. Em seguida cada uma das

entrevistas foi imediatamente transcrita servindo como subsídio e condição central

de análise dos dados e da realidade a ser estudada. Cada sujeito pesquisado foi

informado sobre a garantia de sigilo do anonimato e foi convidado a compartilhar dos

resultados e reflexões finais da pesquisa, como seu sujeito ativo.

2.3.6 O procedimento de análise dos dados

O momento de interação com o conjunto dos entrevistados no trabalho de

campo, possibilitou a percepção da expressão de suas concepções, valores,

atitudes, sentimentos, crenças, relato de fatos, experiências e de seu

comportamento frente às situações do seu cotidiano pedagógico oportunizando o

desenvolvimento de uma análise qualitativa do conteúdo do discurso dos

professores coordenadores de curso.

A entrevista semi-estrutura, por ser um instrumento de pesquisa mais flexível,

permitiu que na coleta de dados, houvesse esclarecimentos, correções, adaptações

permitindo a eficácia na compreensão de determinada realidade, buscando maior

amplitude na análise dos dados, enriquecendo as respostas da pergunta de

pesquisa.

O primeiro passo após a realização das entrevistas foi a sua transcrição fiel e

integral da fala de cada professor. Após ter todo o conteúdo plenamente

sistematizado, foi feito um estudo prévio do conjunto do material e o conteúdo final

foi agrupo por temas, rascunhando o conjunto de categorias de análise.

Como segundo passo, foi feito um trabalho de organização de núcleos de

temas abordados e o agrupamento dos dados colhidos das respostas de cada

pergunta da entrevista, a fim de caracterizá-los por categorias de análise

Como terceiro passo, foi composto o perfil do grupo entrevistado, procedendo

à caracterização dos sujeitos, com base nas informações colhidas na primeira parte

da entrevista e ainda outras informações complementares surgidas ao longo de seu

desenvolvimento.
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A partir deste ponto a análise do conteúdo foi trabalhada de modo a dialogar

de forma triangular com os pressupostos teóricos expostos e a experiência pessoal

da pesquisadora.

Esse conjunto de falas dos professores exigiu um trabalho inspirado na

técnica da análise de conteúdo, o que possibilitou a descrição, sistematização,

interpretação e análise crítica e contextualizada de todo o conteúdo coletado no

momento das entrevistas. A presente pesquisa tomou como base algumas

indicações feitas pela proposta da análise de conteúdo, especificamente para

justificar o processo de sistematização, categorização e análise do conjunto dos

dados coletados pelas entrevistas realizadas.

A análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análises das

comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos relativos às

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) desta mensagem10”.

Por meio dela foi possível revelar e compreender os mais variados tipos de

comunicação humana, de forma descritiva e analítica, considerando as significações

do conteúdo, levando em consideração os vários elementos do contexto sócio-

cultural no qual estão inseridos o sujeito da pesquisa, que de uma forma

caleidoscópica podem levar à compreeensão de dada realidade, fato ou

pensamento.

Nessa linha, o encaminhamento estabeleceu com base no conjunto das

informações e contribuições coletadas, as unidades de análise, que foram

basicamente os temas abordados, organizados para fins didáticos de análise, por

blocos de assuntos/questões.

Em um nível mais detalhado, estiveram expostas, as categorias de análise,

pelas quais todo o conteúdo foi enquadrado após exaustiva análise do conteúdo em

sua totalidade. As categorias enquadram todo o conteúdo, de modo que as

informações pertencessem  exclusivamente a cada categoria de análise, sem

rupturas entre o geral e o particular e para que depois de organizados e

sistematizados pudessem ajudar a estabelecer relações dos elementos entre si.

                                           
10 BARDIN, L. Análise de conteúdo . São Paulo: Edições 70, 1985.p.42
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Procurando visualizar a aplicabilidade dos pressupostos da análise de

conteúdo na presente pesquisa o conteúdo inserido nos blocos de questões, ficou

assim categorizado, partindo da definição do universo até chegar à definição das

categorias.

As unidades de análise foram compostas por um total de cinco blocos, sendo

um deles o perfil (dados factuais) e outros quatro (dados opinativos):

1) Perfil do Grupo: composto pela análise dos seguintes elementos: sexo,

experiência docente (tempo), experiência como dirigente (tempo), disciplinas que

ministra (pedagógicas ou não), total de alunos atendidos no período, formação

básica (graduação, pós, formação pedagógica), formação continuada

(cursos/formação na área de educação ou avaliação), atuação em outros espaços

sociais.

2) História de formação inicial.

3) Trajetória de formação continuada e constante aprendiz.

4) Interação: professor, aluno, conteúdo e instituição (UFPR).

5) Concepção de educação.

6) Prática Avaliativa.

As categorias de análise foram compostas a partir das unidades, com base

nos resultados das entrevistas realizadas. As categorias são agrupamentos das

unidades de análise e possibilitam enquadrar as informações opinativas, conceitos e

questões subjetivas, em um nível maior de especificidade. As assertivas coletas

pelas duas entrevistas inicialmente realizadas possibilitaram um primeiro

delineamento, confirmado posteriormente quanto às categorias para cada unidade

de análise, quais sejam:

1) Perfil do Grupo: a partir das informações gerais das entrevistas.

2) História de formação inicial: processos, relações, construções e

aprendizagens vindas das experiências como aluno da graduação, pós-graduação e

formação pedagógica.

3) Trajetória de formação continuada e constante aprendiz: concepção de

formação contínua (eterno aprendiz) e vivências/participações em eventos,

discussões da área e de classe.

4) Interação: professor, aluno, conteúdo e instituição (UFPR): experiência

como dirigente, auto-avaliação/avaliação reflexiva; projeto pedagógico do curso,
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relações interpessoais com alunos, colegas e docentes/pesquisadores, avaliação no

currículo e nas atividades acadêmicas do curso,

5) Concepção de educação: discurso sobre o conceito, discurso sobre a

prática avaliativa,

6) Prática Avaliativa: descrição de suas práticas avaliativas e de terceiros,

relato de experiências de avaliação como professor e como aluno.

Após as categorias de análise terem sido definidas e conterem dados

diversificados frutos das respostas dos professores foi possível, classificá-los,

proceder a sua interpretação contextualizada e analisá-los compreendendo suas

interseções e partindo do pressuposto da contextualização, transversalizando a

análise do quadro teórico,  definindo a organização dos capítulos deste trabalho.

2.4 A DEFINIÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS

A intenção de destacar alguns dos termos mais utilizados no presente

trabalho é equalizar a sua compreensão, a partir do tratamento de certos aspectos

desta análise, dentro de seu contexto.

A questão da avaliação é compreendida neste projeto enquanto processo de

natureza humana, com uma análise especificamente voltada para o movimento

pedagógico de sala de aula, sendo elemento constitutivo fundamental da didática e

estratégico na construção e prática de uma metodologia do ensino superior. Tal

processo aqui é visto enquanto sendo dinâmico, multilateral, fruto de composições

históricas e elemento regulador da qualidade de ensino nas licenciaturas, condição

necessária da competência pedagógica do professor, sendo ainda importante em

sua formação continuada e determinante na formação pedagógica de seus alunos,

os profissionais da educação em formação.

Já a questão da competência pedagóg ica é exposta aqui como sendo

elemento presente em várias dimensões interligadas do trabalho do professor em

sala de aula. Está em sua dimensão didática no sentido em que domine plenamente

a compreensão do processo ensino-aprendizagem, diagnostique e equalize sua

prática cotidiana de acordo com as necessidades e o desenvolvimento deste

processo, atingindo aos objetivos de formar professores para o ensino básico. No

caso das licenciaturas, no sentido do domínio do conhecimento a ser ensinado, de
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sua ciência e constante atualização, justamente para que possa ajudar a formar

outros profissionais competentes, acompanhando os avanços científicos, da

utilização das novas tecnologias, construindo permanentemente sua concepção de

mundo e de educação; e ainda está na dimensão política de sua atuação, uma vez

que precisa ter claro de qual projeto de sociedade quer participar, concretizando

suas concepções e opções ideológicas, culturais, profissionais e acadêmicas.

A relação entre concepção e prática avaliativa também é muito discutida

neste trabalho. Uma concepção é vista aqui, como uma teia de significações,

formada por um determinado conjunto de idéias, de opiniões, conceitos, percepções

e impressões que totalizam em uma visão sobre determinado assunto ou

pensamento. Uma vez que o professor, assim como toda pessoa, é sujeito inserido

socialmente, participa de um grupo social, atua em uma Universidade, possui

família, colegas, alunos, participa de projetos, organizações sociais e tem suas

convicções políticas, filosóficas e ideológicas, mesmo que em seu discurso negue o

fato. Esse seu conjunto de idéias, forjado pela sua interação social e construído

cotidianamente é que norteia e determina sua prática.

Já o seu discurso, que é igualmente construído dessa forma, pode ou não

expressar sua forma de pensar, dependendo da interação social e das condições

concretas da possibilidade de sua livre e clara expressão.

A prática é a expressão mais clara da forma como pensa uma pessoa sobre o

seu mundo. Portanto, na abordagem relativa à avaliação, a relação entre concepção

e prática é vista como relação dialógica entre o se conceber, refletir a avaliação da

aprendizagem, e ao fazê-la cotidianamente, de forma reflexiva e em constante

construção.

O diálogo é uma das categorias centrais e estratégicas na presente análise.

O diálogo em sua essência é multilateral. Implica em mais de uma pessoa para

acontecer de fato. Ao contrário disso, obviamente, tratar-se-ia de um monólogo. A

insistência nesse termo durante a presente pesquisa reflete um entendimento de

que a educação em si, é processo dialogado, de dupla via, em constante

movimento. Daí a importância de se partir do pressuposto de que o processo de

ensino e de aprendizagem é único. Não seria possível ao professor somente

ensinar, ao aluno somente aprender, nem tampouco que o ensino e a aprendizagem

acontecessem sem que houvesse comunicação entre os que dela participam. Essa
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comunicação é o diálogo pedagógico, é a interação social, a relação entre professor

e alunos. A categoria diálogo é central para o trabalho docente em todas as

perspectivas, desde a elaboração de seu planejamento didático até os processos

avaliativos em sala de aula, que não são vistos como fim do processo

aprendizagem, mas apenas como etapa que permite o diagnóstico e o

replanejamento do trabalho e a visualização dos resultados de um determinado

encaminhamento didático do professor. Desse modo, uma Universidade dialogada é

aquela que em seu conjunto se propõe a construir todos os seus projetos, ações e

relações pautadas no diálogo franco, aberto e cooperativo, condição interessante

para efetivação da verdadeira qualidade de ensino.

Definir o que é o educador não é tarefa fácil, porém educador é

compreendido aqui como sendo pessoa que sobretudo transcende a figura de mero

professor, no sentido de ser um profissional que ensina uma ciência, uma arte ou

uma técnica. Educador é aquele que em sua concepção e prática considera seu

aluno, além de aprendiz, um ser humano com sua história de vida, sua

individualidade, diversidade de pensamentos e condições concretas de construção

da própria identidade profissional. É aquele também cuja formação é longa, contínua

e crescente no sentido qualitativo. Não é possível formar verdadeiros educadores

em processos rápidos, massivamente ou então de maneira a desrespeitar esse ser

humano e sua cultura. Em nosso caso, o nosso educador é o intelectual docente da

academia, professor universitário inserido no contexto da universidade pública

brasileira e atuante como dirigente político e pedagógico dos cursos de formação de

profissionais em educação, que carregam em sua trajetória o peso histórico da

desvalorização dos cursos de licenciatura e da profissão de professor na sociedade.

 A formação de profissionais da educação é processo pelo qual, se forma o

educador, mais especificamente o professor que trabalhará com o ensino

fundamental e médio e que se gradua em cursos de licenciatura. Profissionais da

educação em formação que seguem esta trajetória para construir formalmente sua

formação inicial, uma vez que este caminho perde em parte seu sentido se não for

visto como sendo contínuo, acontecendo por toda sua vida e constantemente

enriquecido pelas experiências docentes cotidianas marcadas pela relação dialógica

com seus alunos e seus pares e ainda pela prática social desses sujeitos no

ambiente acadêmico e na sociedade e pela inserção individual ou coletiva em
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políticas e programas institucionais de formação continuada. É portanto elemento

estratégico da profissão docente. O professor universitário que atua nestes cursos é

de extrema importância, tendo um papel formativo estratégico e fundamental para a

qualidade do ensino. Nele, tal professor não é visto apenas enquanto docente, mas

também enquanto aprendiz constante, desde que sua concepção de educação, de

formação docente e de universidade permita essa conversação reflexiva.

Já a formação do cente é vista aqui como a trajetória acadêmica de vida de

um educador, na qual, por meio das vivências e convivências cotidianas com outros

sujeitos envolvidos nos processos educativos, possibilita a construção da concepção

e prática pedagógica e avaliativa. Tem sua ênfase na formação inicial de

profissionais de educação e nela se nutre quando da convivência e experiência

docente e avaliação de professores em formação para o ensino básico.

Os cursos de licenciaturas são os cursos de formação de profissionais em

educação. Tradicionalmente chamados de licenciaturas, de acordo com a herança

de tempos pedagógicos passados, nos quais o professor e sua formação eram

vistas como apêndice da formação de bacharelado, ou seja o profissional seria

formado com o cabedal próprio de sua ciência e em etapa posterior ou

paralelamente também recebia uma licença para atuar como professor. Essa cultura

de tratamento dos cursos de formação numa perspectiva fragmentada felizmente

tem sido superada, apesar dos esforços pela superação da terminologia licenciatura.

O processo ensino-aprendizagem é o desenvolvimento integrado, contínuo,

multilateral, permanente, flexível e único pelo qual os professores e alunos crescem

em sua relação dialógica e experiência de grupo cotidiana. Professores e alunos têm

seu papel distinto e pré-determinado, porém em muitos momentos essa relação de

poder entre autoridade pedagógica e aprendizes, relativiza-se em favor de uma

experiência qualitativamente produtiva para todos e para a qual os

encaminhamentos avaliativos do professor contribuem permanentemente para seu

replanejamento e  aperfeiçoamento . É portanto processo dialógico.

 O projeto po lítico-pedagóg ico de uma instituição e ensino superior é

elemento constitutivo e estratégico do projeto institucional geral das Universidades e

balizador da organização curricular de cursos, do conjunto da ação didática, dos

processos avaliativos e da orientação da vida acadêmica de professores e alunos. É

legítimo e concreto desde que democraticamente construído pela comunidade
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acadêmica e seus representantes e que seja pautado em critérios de qualidade e

nas convicções coletivas de qual o perfil de profissional se deseja formar e quais o

compromisso social da instituição com a sociedade e com a história.

A relação pedagóg ica entre professor e aluno é relação determinante do

processo de ensino e aprendizagem. Quando é dialógica, psicologicamente bem

desenvolvida, conjuntamente construída, contribui para o trabalho pedagógico de

forma qualitativa sendo portanto relação dialógica.

E por fim, a Universidade entendida e sonhada aqui como sendo espaço

institucional e social público, e de boa qualidade, no qual é desenvolvido o ensino e

são promovidas a pesquisa e a extensão em um projeto institucional voltado para os

interesses comunitários de socializar o conhecimento e formar intelectuais e

profissionais críticos. Em seu bojo contém os cursos de formação de profissionais

em educação, que entregam à sociedade periodicamente um grande grupo apto a

atuar em diversos espaços educativos e no ensino básico. Seu rumo de

sobrevivência depende de uma urgente reflexão e recondução de seu papel social

no sentido de ser estratégica para a sociedade quando se pensa em justiça social e

educação para todos.
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3  O COORDENADOR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

3.1 A COMPREENSÃO DO SUJEITO COMO FORMA DE CONHECER
SEU PENSAMENTO PEDAGÓGICO

Evidentemente eu sou a mesma pessoa quando eu estou na sala de aula e aqui (na
coordenação). Só que aqui eu lido muito com as questões dos outros professores, no que os
alunos vêem reivindicar. Essa posição é mais difícil porque tem a questão da autonomia
pedagógica, da liberdade pedagógica, de qual concepção de avaliação que eles tem e que eles
trabalham, enfim... não é a minha concepção que é a mais correta, cada um tem a sua de
acordo com a sua formação, de acordo com a sua história, de acordo com o que vai entender
como conhecimento11.

Buscar compreender a dinâmica pedagógica e os desdobramentos didáticos

que conduzem à prática avaliativa na Universidade é um desafio. Realizar uma

análise contextualizada de tal realidade, privilegiando o movimento que há entre as

concepções avaliativas, a forma de pensar e praticar a avaliação, levando-se em

conta a identidade profissional o papel do professor universitário em sala de aula

torna-se um compromisso.

As pesquisas em educação têm buscado contribuir dentro de uma abordagem

qualitativa, analisando uma determinada realidade educacional dentro de seu

contexto, considerando suas inter-relações e sua organicidade, que são construídas

de forma dinâmica e histórica.

Considerando o foco de análise do presente estudo, a avaliação no ensino

superior, mais especificamente nos cursos de formação de profissionais de

educação, pretende-se analisá-la de forma dialética, do mesmo modo como se dá o

movimento de construção de uma metodologia de trabalho pedagógico na vida do

professor, com avanços e recuos, formulações e reconsiderações, analisando os

limites e transcendendo as  possibilidades.

O professor do ensino superior, como todo educador, tem suas convicções.

Mas suas opções políticas e pedagógicas não são somente fruto de suas escolhas

individuais, assim como também sua ação em sala de aula não o é. Suas ações e

pensamentos são fruto de suas interações e de um longo e contínuo processo de

formação profissional, social, intelectual, cultural, política e humana. O professor, a

medida que ensina também se forma, a medida que avalia, avalia-se, "ninguém

                                           
11 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003
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educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si,

mediatizados pelo mundo12".

A prática pedagógica do professor que orienta o encaminhamento de

avaliação de seus alunos e de si próprio no dia a dia, é fruto de inúmeros elementos

históricos e contextuais. É cotidianamente construída, expondo sua dimensão

histórica. É como um diamante finamente lapidado.

O cenário do processo de construção da prática pedagógica docente é como

um caleidoscópio13, de múltiplas facetas, dinâmico e mutável, alterando-se conforme

o movimento da história e de sua própria história.

O professor é fruto de sua própria história de vida, da ideologia em que está

inserido, da cultura local e regional, enfim, da sociedade em que vive e de todas as

suas relações. Ao mesmo tempo em que de tudo isso faz parte, também atua,

acompanhando o movimento da história.

O processo de construção de uma concepção de metodologia no ensino

superior, que orienta e define sua ação didática, e todas as suas ações em sala de

aula, é algo fundamental para a vida do intelectual professor universitário e se

consolida acompanhando o acúmulo de experiência docente.

As suas opções pedagógicas são explicadas em parte pelas opções entre o

leque de idéias e teorias pedagógicas existentes, mas também pelo conjunto de

fatores que explicam o contexto educacional da universidade brasileira e da própria

história, uma vez que o professor universitário, o intelectual, tem em sua formação

experiências acadêmicas e profissionais que por vezes não proporcionam a práxis,

no sentido de unicidade entre teoria e prática.

Os coordenadores de cursos, docentes, com vivências pedagógicas,

intelectuais dirigentes com experiência política, constituem grupo ímpar na

Universidade, uma vez que tem o papel de coordenar o projeto político-pedagógico

em seu curso, que nesse caso específico, forma profissionais da educação.

                                           
12 FREIRE, P. Pedagog ia do op rimido . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p.68.
13 Caleidoscópio, segundo o dicionário Aurélio é: “objeto cilíndrico, em cujo fundo há fragmentos
móveis de vidro colorido, os quais, ao refletirem-se sobre um jogo de espelhos disposto
longitudinalmente, produzem um sem-número de combinações de imagens”. FERREIRA, A. B. H.
Miniaurélio Século XXI. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. p. 121. A analogia deste termo, feita por
várias dimensões neste estudo, procurou explicitar o processo multifacetado pelo qual é formada a
identidade docente e os processos formativos nos quais se insere e que está em constante
movimento sendo único em cada sujeito (nota da autora).
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É uma realidade em constante movimento e mudança, de caráter complexo,

onde se torna sedutor buscar analisar e compreender a parte constituinte: os

elementos que compõem a construção da concepção de avaliação do professor

universitário e em que medida a natureza dialógica de uma sala de aula, na qual se

formam inicialmente profissionais da educação, pode enriquecer essa rede de idéias

e conceitos, determinante da prática e de sua competência pedagógica.

Dessa forma para compreendermos o processo construtivo da concepção de

avaliação no docente universitário torna-se imprescindível que conheçamos o sujeito

desta construção.

3.2 O COORDENADOR DE CURSO COMO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

A Universidade , caminha, em meio a algumas contradições. Ao mesmo tempo

em que não acompanha o movimento social mais amplo que o Brasil tem vivido e

experimenta processos mais democráticos em sua organização, nos mais vários

níveis. Oferta o ensino superior, alavanca a pesquisa nacional e com ela se revigora,

mas ainda não vivencia por meio de um movimento dialético, a verdadeira parceria

com a comunidade externa e junto a ela a prática de socializar o conteúdo de dentro

de seus muros e aprender ouvindo a voz da sociedade e suas reivindicações.

Por outro lado, absorve mudanças pautadas pela ampliação do uso das novas

tecnologias e do acesso à informação, ao mesmo tempo em que alguns de seus

setores têm resistência a grandes mudanças. É como alerta Cristóvam Buarque, em

relação aos propósitos e a identidade da Universidade nos dias de hoje, a respeito de

sua atuação, caracteristicamente redutora, afirmando que:

A comunidade acadêmica universitária de hoje tem a sensação de que voltou à universalidade
de seus primórdios: o inglês substituiu o latim; os PHDs substituíram os teólogos; os
seminários internacionais substituíram os professores itinerantes. Este é um engano grosseiro.
A universalidade atual ficou restrita aos meios que permitem intercâmbio, não está na
universalidade do tema: o homem, sua relação com a natureza, seu propósito civilizatório.
As Universidades de hoje são as mais "provincianas" de todos os tempos porque perderam a
dimensão da globalidade humanista. As universidades dos países-com-maioria-rica crêem que
têm as respostas para os problemas da humanidade, quando na realidade têm apenas uma
visão específica da civilização industrial que se formou nos últimos dois séculos. Esquecem a
dinâmica civilizatória, esquecem a riqueza da diversidade, esquecem o valor de todas as
dúvidas, esquecem sobretudo os valores essenciais do homem e da estética do saber14.

                                           
14 BUARQUE, C. A aventura da un iversidade. São Paulo: Paz e Terra, 1994.p.233.
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Assim sendo, a Universidade brasileira precisa olhar-se no espelho e

reorganizar-se: isto se faz urgente e necessário.

Ao analisarmos e discutirmos a dinâmica interna da Universidade brasileira,

quanto ao aspecto de sua organização pedagógica e as convicções de que tipo de

profissional quer formar para atuar na sociedade, algumas questões deveriam ser

claras, definidas e já familiares. Porém não o são!

Primeiramente, podemos falar de projeto pedagógico institucional. Muito se

discute acerca do tema. Poucas Universidades efetivamente conseguem discutir,

sistematizar ou ainda encaminhar seus projetos.

Parte deste quadro é o reflexo do imobilismo social externo à instituição.

Internamente deve-se à falta de interesse, compromisso acadêmico e divergências

inerentes à instituição que se agravam com o isolamento da Universidade, perante a

comunidade e a inércia na superação de várias barreiras. Nesse sentido, Paulo Freire

expressa claramente a questão, quando afirma que:

A ideologia fatalista, imobilizante que anima o discurso neoliberal anda solto no mundo. Com
ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade
social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar "quase natural". Frases como "a
realidade é assim mesmo, que podemos fazer?” ou "o desemprego no mundo é uma fatalidade
do fim do século" expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade
imobilizadora15.

Outra situação que evidencia este quadro vem na linha da falta de identidade

da Universidade em relação a sua função social e a o que ela se propõe (ou deveria

se propor): ser efetivamente uma Universidade pública, gratuita e de boa qualidade no

sentido mais pleno destas palavras.

Sua verdadeira função social não é contemplada pelo atendimento atual de

demandas, expressas nas ofertas de cursos nas universidades. O peso social de

cursos de bacharelado, por exemplo, tem secundarizado a oferta e o zelo com os

cursos de licenciatura. A Universidade tem acompanhado o movimento histórico da

sociedade, de valorização das profissões mais emergentes e que oferecem maior

possibilidade de ascensão social. Independentemente do mérito desta crença, este é

o fato.

                                           
15 FREIRE, P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999.p.21
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Os cursos de formação de profissionais da educação, formam os “licenciados”

basicamente para atuarem no magistério de ensino básico, trazendo no bojo de tal

denominação, a marginalização da profissão docente. Ou seja, o licenciado é o

profissional bacharel que tem licença, que está apto também a ensinar sua área de

conhecimento. O rompimento com tal concepção de formação acontece aos poucos.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira – INEP, do Ministério da Educação, que realizou estudos do Perfil Docente

no Brasil, o cenário da demanda estimada de funções docentes em relação os

professores formados é o que se segue:

TABELA 1 – DEMANDA ESTIMADA DE FUNÇÕES DOCENTES E NÚMERO DE LICENCIADOS
POR DISCIPLINA – BRASIL

 

Língua Portuguesa 47.027 95.152 142.179 52.829 221.981
Matemática 35.270 71.364 106.634 55.334 162.741
Biologia 23.514 55.231 53.294 126.488
Física 23.514 55.231 7.216 14.247
Química 23.514 55.231 13.559 25.397
Língua Estrangeira 11.757 47.576 59.333 38.410 219.617
Educação Física 11.757 47.576 59.333 76.666 84.916
Educação Artística 11.757 23.788 35.545 31.464 12.400
História 23.514 47.576 71.089 74.666 102.602
Geografia 23.514 47.576 71.089 53.509 89.121

Fonte: MEC/Inep.

Notas: (1) Dados Estimados

           (2) - Ciências

95.152(2)

Demanda Estimada para 2002

Ensino 
Médio Total 1990-2001 2002-2010(1)

Disciplina Ensino Fund.   
5ª a 8ª série

Número de Licenciados

�

16

Para a maioria das áreas existe mais demanda do que professores formados.

Os processos formativos de professores e de outros profissionais não valorizam a

profissão docente. Esse ciclo de desvalorização da profissão docente influencia os

professores em formação por estarem envolvidos diretamente com as discussões

curriculares e do cenário de demanda dos professores nas escolas. Contribui com o

quadro de desvalorização, o fato de que muitos professores que se formam pelas

licenciaturas não desempenharem a função docente.

                                           
16 Tabela extraída de:  INEP - Ministério da Educação. Estatísticas dos professores no Brasil. . .
Brasília: INEP, 2004. p.11.



29

Segundo Cristóvam Buarque, esta situação se caracteriza como sendo uma

inversão de prioridades. Ele afirma que:

A principal causa desta inversão de prioridades não se deve à universidade, mas ao mercado
de trabalho. O magistério do ensino básico é muito mais mal remunerado do que as funções
em outros setores, o que faz com que as licenciaturas sejam relegadas na preferência dos
alunos. Mas há uma responsabilidade por parte das universidades, que poderiam forçar todos
a uma formação de licenciado. Mesmo que depois, por culpa do mercado, isso não fosse
aproveitado, algum impacto provocaria. Sem falar que a universidade estaria, assim, tentando
cumprir sua função17.

Para mudar essa realidade, seria necessário redimensionar seu compromisso

social. E com seu eixo político e social definido, definir-se-ia também o perfil de

profissional e aluno a ser formado pela Universidade.

Esse segundo elemento, com o balizamento do primeiro, nortearia a discussão,

confecção e implementação de seu Projeto Pedagógico. Para Marcos Masetto, o

projeto político-pedagógico é o:

subconjunto mais importante do Plano de Desenvolvimento Institucional na medida em que
organiza e consolida a programação das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e
extensão, dos cursos de graduação, especialização e pós-graduação, bem como orienta a
política de contratação de docentes e funcionários, o aperfeiçoamento e desenvolvimento
deles, o processo de seleção dos candidatos e a infra-estrutura acadêmica, administrativa e
pedagógica18.

É por meio do processo de discussão e construção do projeto pedagógico,

que uma instituição educacional pode concretizar seus princípios e convicções

políticas e educacionais, imprimindo nos encaminhamentos de gestão e na

organização do trabalho pedagógico, tais pressupostos.

Dessa forma todos os aspectos da vida acadêmica são nutridos pelas diretrizes

que discutidas e construídas coletivamente, conferem a este projeto institucional, toda

legitimidade, organicidade e reconhecimento, capazes de contribuir no sentido da

verdadeira qualidade de ensino. São opções e diretrizes políticas. O projeto

pedagógico é também político no sentido de que:

estabelece e dá sentido ao compromisso social que a Instituição de ensino superior assume
com a formação de profissionais e de pesquisadores cidadãos que, na sociedade em que
vivem, trabalhando como profissionais ou pesquisadores ou cientistas, desenvolvem sua

                                           
17 BUARQUE, C. A aventura da un iversidade. São Paulo, Paz e Terra, 1994.p.187.
18 MASETTO, M. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário.  São Paulo: Summus,
2003. p.60.



30

participação e seu compromisso com a transformação da qualidade de vida dessa sociedade.O
projeto pedagógico se apresenta como um todo orgânico e articulado19.

A definição do projeto político-pedagógico de uma Instituição de Ensino

Superior, para dar organicidade ao trabalho pedagógico de professores, alunos,

técnicos e dirigentes, dentro de uma estrutura adequada para o desenvolvimento do

ensino, da pesquisa e da extensão, precisa estar em consonância com as políticas

universitárias, democraticamente consolidadas e encaminhadas por seus dirigentes.

O que é possível visualizar de modo geral no interior da Universidade

brasileira, está um pouco distante desta iniciativa: professores em sua maioria,

fechados em seus gabinetes, pouco envolvidos com questões externas às disciplinas

que ministram, à avaliação que fazem e que são submetidos, aos destinos dos alunos

que ajudam a formar.

São aspectos que poderiam ser melhor definidos na perspectiva da legitimação

de uma cultura de reflexão coletiva da comunidade de cada curso, bem como pelas

discussões das suas orientações curriculares e do projeto pedagógico institucional ou

projeto político-pedagógico.

As boas experiências e resultados positivos de muitos projetos estão correndo

na contramão deste estado de coisas, ainda estão aquém dos desejos e

necessidades daqueles que desejam sua efetiva melhoria de qualidade e verdadeiro

compromisso social.

O professor universitário é fruto histórico deste processo, ao mesmo tempo em

que o transforma e é transformado por ele. Seu papel enquanto formador, educador,

ainda está muito aquém do que se poderia conceber.

Para além da sua preparação pedagógica, estão condicionantes históricos e

sociais fortes que o fazem ser a pessoa que é, em seus múltiplos aspectos.  A

atuação docente do professor expressa sua história acadêmica e de vida, em

constante movimento. Negar este aspecto, torna qualquer análise sobre o assunto

frágil e superficial.  Nesse sentido, Celso Vasconcelos, afirma que:

O professor está bem intencionado, mas cabe a interrogação: esta boa intenção está
baseada em que? Qual seu fundamento, como foi construída? Este “bem querer” é histórico,
e, portanto condicionado, influenciado por justificativas que são afirmadas tantas vezes e

                                           
19 MASETTO, M. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.60.
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com tal convicção que acabam sendo incorporadas pelos sujeitos. Está querendo o melhor
para o aluno, mas o caminho que está percorrendo pode estar equivocado, comprometido
por estes condicionamentos20.

A natureza do trabalho docente possui múltiplas facetas, sendo fruto de um

processo único que “se prolonga por toda a vida profissional. Está pautado nas

experiências e em diversos modos e tipos de conhecimentos. Inicia-se quando o

professor ainda é aluno, antes da preparação formal; prossegue ao longo desta e

permeia toda a prática profissional posterior21”.

 O imobilismo, o encastelamento, o descontinuísmo na formação engrossam

fileiras com todos os outros fatores internos e externos à Universidade, incluindo as

políticas educacionais ineficazes especialmente quanto à sua formação continuada.

Mas para além de seu compromisso e prática social, o professor universitário

tem também que cumprir seu papel profissional, cuja qualidade de trabalho se dá

pela construção e efetivação de sua competência pedagógica em sala de aula, em

constante construção, uma vez que:

a influência das experiências de escolarização com o aluno é aparentemente forte na prática
docente posterior, já que os professores passaram por um processo de aprendizagem por
observação, informal, ao longo do tempo. A aprendizagem profissional dos professores,
nesse aspecto, difere da preparação de outros profissionais, uma vez que já vivenciam a
prática, embora sob outra ótica, antes de ingressarem no curso de formação básica. Trata-se
de um desafio a vencer: ultrapassar os limites da experiência e da vivência dado que muitas
dessas experiências não são desejáveis22.

Isto é, o professor essencialmente precisa realizar plenamente o trabalho

pedagógico com seus alunos da melhor forma possível a fim de que a experiência

contribua qualitativamente com a formação inicial dos futuros profissionais de

educação, desempenhe seu trabalho dentro das especificidades de sua função de

professor, efetivamente bem ensinando e também se dispondo a aprender. Dessa

forma a prática pedagógica é também prática social.

A compreensão do professor a respeito de seu próprio processo de

construção de seu saber pedagógico, considerando o pressuposto de ser um

                                           
20 VASCONCELLOS, C. S. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança: por uma práxis
transformadora. São Paulo: Libertad, 1998.p.53.
21 MIZUKAMI, M. G. N; REALI, A. M. M. R. (orgs) Formação de professores, práticas pedagóg icas
e escola. São Carlos: EdUFSCar, 2002.p.76.
22 MIZUKAMI, M. G. N. Aprendizagem profissional da docência: saberes, contextos e práticas. São
Carlos: INEP, UFSCar, COMPED, 2002.p.76.
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constante aprendiz, requer dele uma postura dialógica em relação à sua concepção

de educação e sua didática.

A atuação didática e pedagógica do professor em muitos casos está longe de

assumir uma linha dialógica e verdadeiramente educativa, na formação de

profissionais e cidadãos. Felizmente, as exceções a esse quadro, são a prova de que

a mudança é possível, sendo muito bem vinda, urgente e necessária, nos fazendo

crer na reflexão e em proposições pedagógicas que valorizem as iniciativas de

ensino, pesquisa e extensão, pautadas na construção de espaços formativos

dialógicos e de uma Universidade mais humana e comprometida com as

necessidades mais urgentes da sociedade.

3.3 A QUESTÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E INTELECTUAL DOCENTE

O professor foi e continua ao longo de sua vida sendo aluno, eterno aprendiz,

precisa e está aprendendo a cada dia mais. Sua formação é contínua e fica mais rica

na medida em que participa de novas experiências com seus alunos, e que se

disponha a aprender com o cotidiano, ao invés de somente ensinar, que aceita

repensar sua postura. E por parte do aluno se espera um compromisso de nível

próximo de comprometimento, espera-se que:

ele estabeleça com o professor e com os colegas um pacto, um compromisso de se empenhar
para levar à frente o plano de trabalho, numa ação cooperativa, respondendo por sua parte
tanto no momento em que realiza as atividades programadas como nos momentos em que
deixa de cumprir o combinado, o que então o levará a discutir com o professor e com os
colegas o modo de recuperar os conteúdos23.

Em uma perspectiva de interaprendizagem, Masetto propõe que a

aprendizagem aconteça como "produto das inter-relações entre as pessoas", e que

como produtos e produtores das relações sociais, alunos e professores realizem um

processo de ensino e aprendizagem efetivo, construtivo e de qualidade. "O que

proponho é que a relação entre professor e aluno parta da consideração de que

                                           
23 MASETTO, M. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.52.
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ambos são capazes de assumir um processo de aprendizagem, que o aluno está apto

a trabalhar em parceria com o professor e com os outros colegas para aprender24".

 Porém, essa revolução de postura e comportamento requer do professor que

seja plenamente um educador. Um educador transcende a figura do técnico que

somente domina sua ciência com precisão, mas não tem a sensibilidade mais

humanizada quanto ao processo de ensinar.

Mas, o professor não pode e não vai ser submetido individualmente a esse

processo revolucionário. A que se contar efetivamente com uma política integrada de

formação docente que contemple tais preocupações. Para Mizukami e Reali:

Este tipo de formação, ao enfatizar usualmente o caráter individual da aprendizagem
profissional da docência, geralmente ignora o papel dos contextos sociais e políticos- imediatos
ou não – que interagem permanentemente com as teorias pessoais ou princípios pedagógicos
dos futuros professores. A dimensão social de se tornar um professor é reduzida a sua
dimensão individual. Nesse processo, o ensino é fundamentalmente uma relação social
caracterizada pela dependência mútua, pela interação e o engajamento social entre os nele
envolvidos – é considerado modo independente do contexto social no qual a profissão é
exercida e a tendência dos futuros professores e reproduzir, em lugar de desafiar, as suas
histórias passadas e presentes25.

O processo formativo do professor precisa ser compreendido como contínuo,

dinâmico e multidisciplinar, longitudinal, perpassando toda a sua trajetória.  É uma

formação de vida, da qual o cotidiano pedagógico tem um papel importante, uma vez

que é na vivência coletiva da instituição escolar e no aprimoramento do trabalho

docente que o professor constrói permanentemente sua forma de pensar e fazer

educação.  O trabalho docente acontece em um “espaço de cultura entendido, como

habilidades, dados, teorias, normas, instituições, valores e ideologias, que passam a

ser conteúdo da aprendizagem e para o qual todos contribuímos, quer sejamos

teóricos, práticos, especialistas, leigos, etc26”.

Além da formação humana, existe a necessidade plena do domínio do

conhecimento específico de uma ciência, condição básica para a docência. Mas não é

só.

                                           
24 Idem.p.52.
25 MIZUKAMI, M. G. N; REALI, A. M. M. R. (orgs.) Aprendizagem profissional da docência:
saberes, contextos e práticas.. São Carlos: EdUFSCar, 2002.p.124.
26 MOROSINI, M. C. (org.) Professor do ensino superior: identidade, docência e formação. Brasília:
INEP, 2000.p.47.
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Aliás, esse é um dos problemas que marcam o perfil da docência superior no

Brasil: o fato de que o professor costuma ser um especialista em sua área de saber,

sem o domínio de outros saberes necessários à docência, como por exemplo,

aqueles que são frutos das experiências de pesquisa. A pesquisa é fundamental para

revigorar a ciência e o próprio trabalho didático que este professor pesquisador realiza

em sala de aula.

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no
corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco,
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando,
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade27.

A questão da formação pedagógica do professor de ensino superior é algo

fundamental e necessário para uma boa qualidade de ensino, principalmente no que

diz respeito às licenciaturas. O fato de boa parte dos professores não terem tido

acesso à uma formação pedagógica substantiva, coesa e qualitativa caracteriza uma

carência instrumental no trato das questões metodológicas e das tarefas didáticas

cotidianas. O modelo formativo tanto inicial como de formação continuada, na

maioria das vezes, não privilegia a práxis pedagógica.

Em suas aprendizagens como aluno da graduação, o professor universitário,

passa por um curso estruturado de modo que as oportunidades para a apreensão da

prática pedagógica estejam concebidas como mera aplicação "prática" da teoria

apreendida em sala de aula nas disciplinas "teóricas". Tal ruptura ajuda a explicar a

fragmentação na construção da concepção de educação e avaliação de seus

alunos, futuros professores.

É fundamental que o docente perceba que o currículo de formação de um profissional
abrange o desenvolvimento da área cognitiva quanto à aquisição, à elaboração e à
organização de informações, ao acesso ao conhecimento existente, à produção de
conhecimento, à reconstrução do próprio conhecimento, à identificação de diferentes pontos
de vista sobre o mesmo assunto, à imaginação, à criatividade, à solução de problemas. (...) O
currículo estará preocupado ainda, com a valorização do conhecimento e sua atualização,
com a pesquisa, a crítica, a cooperação, os aspectos éticos do exercício da profissão, os
valores sociais, culturais e políticos, a participação na sociedade e o compromisso com sua
evolução.28

                                           
27 FREIRE, P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999.p.32
28 MASETTO, M. Professor Universitário: um profissional da educação na atividade docente. In:
______, (org) Docência na un iversidade. Campinas: Papirus, 2003. p.21.
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Atuar em conformidade com o projeto pedagógico de seu curso, requer do

professor então uma postura crítica em relação ao currículo do curso em que atua,

dosando o grau de satisfação e concordâncias históricas em relação à grade

curricular com as possibilidades de flexibilização de seu próprio planejamento. “Do

ponto de vista de uma proposta pedagógica de ensino indissociável da pesquisa, a

questão, então, é perguntar-se como nasce a dúvida intelectual, aquela que move o

sujeito no sentido de debruça-lo sobre o objeto do conhecimento”.29

A ineficácia na abordagem deste e de outros aspectos fundamentais ao

exercício da profissão docente, evidencia a inexistência do exercício da práxis

pedagógica durante a formação pedagógica inicial, fato que marca toda sua

trajetória profissional.

O estágio profissionalizante, experiência básica na formação inicial do

professor, é momento de extrema riqueza para a reflexão acerca dos elementos

didáticos da prática escolar e da equalização de e formatação de parâmetros de

demarcam a vida profissional deste professor em formação.

Mas não basta considerar o estágio profissionalizante como único momento

de conexão entre atividade teórica e prática, ou seja no qual a práxis é a relação

dialética entre a interpretação do mundo pela teoria e a possibilidade de transformá-

lo, pela ação prática. Concebido essa forma o estágio, assim como qualquer outra

atividade de cunho profissional seria pura experimentação de teses e hipóteses

pedagógicas.

O exercício para a atividade docente requer preparo. Preparo que não se esgota nos cursos
de formação. Mas para o qual  o curso tem uma contribuição específica enquanto
conhecimento sistemático da realidade do ensino-aprendizagem na sociedade historicamente
situada, enquanto possibilidade de antever a realidade que se quer (estabelecimento de
finalidades, direção de sentido), enquanto identificação e criação das condições técnico-
instrumentais propiciadoras da efetivação da realidade que se quer. Enfim, enquanto
formação teórica (onde a unidade teoria e prática é fundamental) para a práxis
transformadora30

Na verdade a formação pedagógica precisa ser compreendida em seu todo,

em sua unidade teórico-prática, pela qual garante-se a não fragmentação do saber e

                                           
29 CUNHA, M.I. Aportes teóricos e reflexões da prática: a emergente reconfiguração dos currículos
universitários. In: MASETTO, M. (org). Docência na un iversidade. Campinas: Papirus, 2003. p.30.
30 PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São Paulo:
Cortez, 2001.p.195.
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da experiência prática do licenciando como pessoa e aluno e do exercício de

planejar sua ação didática em consonância com o projeto pedagógico institucional

quando este existir e estar sistematizado ou de instrumentalizar esse professor para

que possa participar qualitativamente de sua construção.

Os processos formativos de professores hoje existentes não dão conta de

apresentar alternativas concretas para se avaliar de forma qualitativa, fato que no dia

a dia das práticas educativas o que se percebe é uma repetição dos

encaminhamentos que vivenciou na vida de aluno, ou seja, o professor ao longo de

sua formação também foi (e continua sendo) aluno e tende a reproduzir as

experiências anteriormente vividas. Infelizmente, as experiências vividas em relação

a avaliação e que foram mais marcantes, negativas e que desconsideraram o

esforço pessoal parecem assumir com mais força a influência no trabalho do

professor, do que aquelas experiências mais construtivas.

Para manter o controle e a direção da sala de aula, em última instância, o

professor pode acabar adotando recursos autoritários e pouco recomendáveis para

a dinâmica da sala de aula, mas que na verdade estão inconscientemente

"autorizados" e legitimados para utilização, já que seus próprios professores, em

determinados momentos tomaram atitudes ríspidas e alheias ao que um bom

ambiente de sala de aula pode comportar.

É evidente que esta situação está em confronto com tudo que lhe foi dito em

teoria durante sua formação, que não sendo tão sólida assim, não o instrumentalizou

para tais desafios didáticos. Surge então a questão da falta de compromisso ético

dos espaços de formação docente que tem diagnosticada tal limitação, porém não

apresentam soluções para tal aresta nos processos de formação docente.

Sem dúvida, a superação de práticas autoritárias em sala de aula, vem de seu

constante processo de aperfeiçoamento e mais do que isso, da experiência

pedagógica vivida no coletivo da Universidade, oportunizada por meio de um projeto

político-pedagógico, coerente e voltado para as necessidades sobretudo dos cursos

de licenciatura e comprometido com um projeto de transformação social, no sentido

radical da palavra.

Existem ainda outros aspectos que em geral são secundarizados na formação

do professor, como por exemplo, sua formação humana. Torna-se importante

durante a formação existir um espaço privilegiado onde caiba e se respeite a
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trajetória de vida do professor, a compreensão contextualizada da cultura em que

vive, as influências ideológicas e institucionais que moldam suas concepções mais

gerais, enfim outros aspectos que permeiam a formação pedagógica do professor.

Assim, conforme o tipo de instituição de ensino superior em que o professor atua, sua
docência sofrerá diferentes pressões. Se ele atua num grupo de pesquisa em uma
Universidade, provavelmente sua visão de docência terá um forte condicionante de
investigação. Já se ele atua num centro universitário, ou mesmo numa federação, sua visão
de docência terá um forte condicionante de ensino sem pesquisa, ou, quando muito, do
ensino com a pesquisa. A cultura da instituição e daí decorrente a política que ela desenvolve
terão seus reflexos na docência universitária.31.

O intelectual é fruto de um processo histórico e é agente de sua ação didática.

Ao longo de sua história de vida e de formação pedagógica, firma sua concepção.

Sua pratica vem de sua concepção, sua concepção se constrói por meio de sua

prática. Dessa forma, história de vida e experiências formativas não se dicotomizam.

O professor universitário é “um ser unitário, entretecido pela trajetória pessoal e

profissional, pressupondo que o mesmo é uma pessoa que se constrói nas relações

que estabelece com os outros que lhe são significativos, com a história social que o

permeia e com sua própria história.32".

E a história de vida de cada um é simplesmente única, constituindo trajetórias

pessoais, que traçam a identidade pessoal docente, compondo em conjunto com

seus a aula caleidoscópica de um universo pedagógico único num único momento

histórico para todos os envolvidos naquele determinado processo, sendo que o

diálogo de sala de aula pode permitir “chegar a uma convergência de significados,

através de suas afirmações elípticas, acabando as frases uns dos outros, falando em

uma linguagem secreta que nenhum estranho pode entender."33.

Um professor que tem experiências de participação social e acadêmica mais

ampla como, por exemplo, como docente de classe, dirigente sindical, coordenador

de projeto de pesquisa, de extensão, em outras atividades educativas extras

acadêmicas, tem uma vivência diferenciada daquele que não a tem. Isso dinamiza

sua forma de refletir o mundo e seu agir pedagógico. Faz parte do processo

                                           
31 MOROSINI, M. C. Docência universitária e os desafios da realidade nacional. In: MOROSINI, M. C
(org). Professor do ensino superior: identidade, docência e formação. Brasília: INEP, 2000.p14.
32 ISAIA, S.M.A. Professor universitário no contexto de suas trajetórias como pessoa e profissional. In:
MOROSINI, M. C (org). Professor do ensino superior: identidade, docência e formação. Brasília:
INEP, 2000.p.21.
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formativo dele enquanto pessoa. Nesse sentido o professor que está como

coordenador reúne as condições necessárias para constituir um diferencial de

prática docente, em relação a seus colegas professores de curso.

                                                                                                                                       
33 SCHON, D. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A. Os professores e
sua formação. Lisboa: Don Quixote, 1992.p.90.
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4 A CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA COMO ELEMENTO DO PENSAMENTO
DOCENTE

4.1 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CONCEPÇÃO

A construção do pensamento profissional docente, como qualquer outro

processo de desenvolvimento pessoal assimilado pelo sujeito em sua na inserção

cultural e social. É pela vivência dos processos educativos pelos quais o sujeito passa

ao longo de sua vida é que coletivamente um grupo “assegura que seus membros

adquiram a experiência social historicamente acumulada e culturalmente organizada.

Conforme o volume e o conteúdo concreto do conhecimento cultural, as atividades

educativas adotam diferentes modos de organização34”.

No caso da educação, as relações interpessoais, a mediação pedagógica e a

interação com o próprio processo didático-pedagógico-institucional do professor é

favorecida pela natureza e organização do trabalho educativo.

“Sendo os homens, em sua atividade concreta, o ponto de partida para a construção do
conhecimento, a ciência real, a formação de conceitos, a aprendizagem, o desenvolvimento da
personalidade começam na vida real, na atividade prática. Portanto, a verdadeira  atividade – a
práxis – é teórico-prática e, neste sentido, é relacional, é crítica, é educativa, é transformadora,
pois é teórica sem ser mera aplicação da teoria – uma vez que a prática é a própria ação
guiada e mediada pela teoria; teoria entendida aqui como uma aquisição histórica construída
na interação que se estabelece entre os homens e o mundo. No mundo de desenvolvimento
dessa prática, vão surgindo as tarefas cognitivas, se engendram e se desenvolvem a
percepção, o pensamento, a linguagem e a consciência humana.35”

Assim sendo, a interação social do professor é mediada pela cultura, desde o

início de sua história de vida, inicialmente e mais significativamente pela família, pela

inserção na escola e em sua formação profissional inicial, pelas pessoas com as

quais compartilha o espaço pedagógico e trabalho e no caso da Universidade, tem a

possibilidade de participar de alguma forma na organização deste este processo, com

os seus alunos, dos cursos de formação de profissionais da educação,

proporcionando a troca de experiências com professores em formação e enquanto

                                           
34 Palácios, J. O Desenvolvimento após a Adolescência. In: COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, A.
(org) Desenvolvimento psicológ ico e educação: psicologia evolutiva.  Porto Alegre:Artes Médicas,
1995. p.333
35 FRANCO, Maria Laura B. Possibilidades e limites do trabalho enqu anto princípio educativo.
Cadernos de Pesquisa. São Paulo, (68): 31-32, fev. 1989.
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coordenador de curso, gestor de um projeto pedagógico, em constante discussão,

administrando os conflitos, necessidades, desejos e as ações na busca da melhoria

do ensino, segundo o que se propôs, uma vez referendado pela própria comunidade

de curso com a qual interage.

Graças às oportunidades que se apresentam para estabelecer relações interpessoais com os
agentes mediadores, o ser humano pode desenvolver processos psicológicos superiores ou
complexos – cujo grau de universalidade, portanto, diferentemente do que ocorre com os
processos psicológicos mais simples, não parece vinculado à linha natural do desenvolvimento,
mas à linha cultural e social – mas tais processos aparecem, em primeiro lugar, na vida de uma
pessoa no plano da relação interpessoal e, em conseqüência, sofrem a mediação dos padrões
culturais dominantes e das interações com o meio humano significativo36.

A caleidoscópica possibilidade interativa do docente coordenador, tendo como

elemento transversal, sua história única de vida, estabelece também uma única

identidade docente.

A identidade do professor universitário se constrói e ajuda a construir a

identidade da universidade. Ser professor é ter um compromisso, mais que uma

profissão. Mas “é no efetivo exercício de sua profissão que o professor recebe a

denominação de docente, particípio presente - aquele que está desenvolvendo um

processo de ensinar"37.

Ou seja, o processo de ensino, é o processo também de aprendizagem. Tal

processo é e se desenvolve por uma natureza essencialmente interativa, dialógica.

O processo formativo do intelectual está ligado ao conjunto de suas

experiências e vivências de acordo com a cultura em que vive, e neste caso, a

cultura brasileira, paranaense e especificamente, a cultura curitibana e ao conjunto

de idéias e processos que compõe a ideologia na qual está inserido obedecendo a

um "conjunto de idéias e valores concatenados e coerentes, aceitos por todos os

que são contrários à dominação existente e que imaginam uma nova sociedade que

realize essas idéias e esses valores38".

Além disso, possui uma história de vida única, o que o faz ser único em seu

pensamento e em sua ação. Único em sua maneira de ver o mundo, único em sua

maneira de ser professor,  em seu modo de avaliar.

                                           
36 Palácios, J. O Desenvolvimento após a Adolescência. In: COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, A.
(org) Desenvolvimento psicológ ico e educação: psicologia evolutiva.  p.332
37 RIOS, T. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: Cortez,
2002.p.53
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Esse intelectual público, como criador de representações simbólicas e bens culturais, tem nas
questões sociais e políticas a ênfase pedagógica do seu trabalho. O seu papel como sujeito
púbico leva em conta o desenvolvimento da sensibilidade para os problemas sociais: a
problematização teórica com o objetivo de desenvolver uma práxis comprometida com a
construção de alternativas de vida. A ênfase pedagógica pode tornar possível a interrogação
dos paradigmas da modernidade para permitir a busca de novos referenciais numa
perspectiva de emancipação humana39.

Enfim, o professor universitário, intelectual da universidade pública brasileira,

vinculado aos cursos de licenciatura, que ensina, aprende, trabalha

pedagogicamente, constrói cotidianamente sua identidade, concepção, discurso e

prática docente é aquele que ao mesmo tempo é fruto de uma conjuntura geral

política e social na qual está inserida a universidade, também dela é peça

fundamental na composição de seu atual retrato.

Mas, o caso dos coordenadores de curso apresenta uma peculiaridade por

constituir um grupo composto por dirigentes. Ser dirigente político e pedagógico de

um curso de formação de profissionais da educação é uma experiência humana

ainda maior, pelo fato de proporcionar ao dirigente a vivência integral dos processos

formativos de um futuro professor.

Resgata-se aqui, em nossa contemporaneidade, o que disse Antonio Gramsci

a respeito do que em seu entendimento é hoje esse nosso intelectual docente,

cientista e dirigente:

O novo modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloqüência, motor exterior
e momentâneo dos afetos e das paixões, mas numa inserção ativa na prática, como
construtor, organizador, “persuasor permanente”, já que não apenas orador puro – mas
superior ao espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, chega à técnica-ciência e à
concepção humanista histórica, sem a qual permanece “especialista” e não se torna
“dirigente” (especialista + político)40.

O coordenador é um gestor do projeto pedagógico de curso. Ele tem uma

visão privilegiada do projeto pedagógico do curso ou de seu processo de discussão

e sabe quais são as demandas relacionadas à formação docente.

                                                                                                                                       
38 CHAUÍ, M. O que é ideolog ia. São Paulo: Brasiliense, 1983.p.108.
39 MASETTO, M. (org) A avaliação institucional e os desafios da formação do docente na
universidade pós-moderna. In:  Docência na un iversidade. Campinas: Papirus, 2003.p.50.
40 GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. vol 2.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000 p.53



42

E também tem a consciência sobre a importância de se capacitar, em várias

dimensões profissionais, mesmo que não possa estar priorizando esse processo em

sua carreira. Os depoimentos dos coordenadores, a seguir tocam no assunto:

Precisamos fazer novos cursos. Se eu fosse sugerir, por exemplo, pensaria em cursos de
gestão, porque nós temos que saber selecionar o que é importante em face ao contexto em
que estamos (...) eu não sou uma pessoa de pedantismo acadêmico. O professor precisa ter
essa visão de crescer. Ocorre que o professorado acadêmico universitário se revestiu de um
pedantismo acadêmico. É o seguinte: eu não vou assistir a evento, eu vou ler se quiser41.

O segundo depoimento que expressa a indignação com um sentimento que

por vezes está presente nos discursos de seus colegas, falando da acomodação e

onipotência, ou ainda segundo o depoimento, o pedantismo em relação aos próprios

processos formativos, tem nas palavras de  Maria Teresa Esteban uma  reflexão:

Este movimento incide sobre o sentimento de onipotência que tem caracterizado a produção
científica e se reflete na ação docente: o/a professor/a proprietário/a do conhecimento
relevante que vai transmití-lo a um/a aluno/a carente de conhecimentos, torna-se um/a
professor/a atento a parcialidade, incompletude e relatividade dos saberes, valorizando o
diálogo por compreender que os alunos/as e professores/as possuem conhecimentos e
desconhecimentos, podendo ajudar-se mutuamente a superar o ainda não saber de cada um
especificamente e do grupo como um todo42”.

O professor tem uma forma de compreender, de pensar, de conceber o

processo educativo no qual atua. Essa concepção de educação, de curso e de prática

pedagógica, inserindo-se aqui a avaliação, delineia sua prática cotidiana. Pode estar

consciente ou inconsciência, bem ou mal elaborada, conforme os resultados das

entrevistas evidenciaram, porém está presente no pensamento docente deste

educador.

A interação social e os processos intencionais de formação continuada

promovem ou deveriam promover o que chamaria de construção e aprimoramento de

um processo cognitivo chamado competência pedagógica. “O desenvolvimento das

competências concretas  está fortemente vinculado ao tipo de aprendizagens

específicas e, generalizando ao tipo de práticas sociais dominantes”. Aplicando-se a

questão ao docente, o coordenador de curso,  sua competência pedagógica estaria

pautada portanto no fato que dominar sua própria área de conhecimento propondo

                                           
41 D. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
42 ESTEBAN, M. T. Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de Janeiro: DP&A,
2001. p. 23
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procedimentos motivadores, a dimensão humana do processo de ensino-

aprendizagem, a postura de professor de refletir constantemente sua formação e

interação e ainda o comprometimento de participação política na vida acadêmica

universitária, reiterada pelo fato de ser gestor de processos envolvendo professores

formadores de professores, cuja atribuição segundo o entendimento do grupo

Comunidade de Prática43, “representa um serviço de caráter público voltado ao bem

comum, exigindo o compromisso de competência para uma atividade eminentemente

social”.

4.2 A CONCEPÇÃO FAZ PARTE DA COMPETÊNCIA PEDAGÓGICA

O ser professor não se realiza espontaneamente. Na formação do ser professor, é
imprescindível um saber profissional, crítico, competente e que se vale de conhecimentos e de
experiências44.

A idéia da competência pedagógica, historicamente está estritamente ligada a

uma dimensão didático-pedagógica.

Quando falamos em competência pedagógica, existe uma necessidade de

transcender o seu sentido puramente didático. Muitos são os aspectos da

competência pedagógica do professor universitário.

O superficialismo desse entendimento vem de uma cultura, já consolidada e

referenciada historicamente de que basta dominar o conhecimento a ser ensinado,

que a forma como ele é "repassado" ou "transmitido" vem praticamente como

conseqüência de um pleno domínio do conteúdo. Ou seja, o conhecimento

pedagógico para o ato de ensinar, é secundário. Desse modo, a condição básica para

a docência, é o conhecimento próprio de cada ciência.

Desse ponto de vista, bastaria o domínio dos conteúdos para a realização de

um processo de ensino-aprendizagem qualitativo e significativo. Segundo Marcos

Masetto, esse mito tem origem histórica no:

                                           
43 A comunidade de Prática (CDP) é grupo de pesquisa formado em torno da Disciplina “Currículo” do
Curso de Pós-Graduação em Educação do Setor de Educação da UFPR, cuja discussão dirige seu
foco de pesquisa à formação de professores e tem elaborado para a área,  contribuições muito
significativas.
44 Parecer 28/01 - CNE/CP, de 02/10/2001. p. 12.
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"modelo de ensino implementado no Brasil (o modelo francês - napoleônico - cursos
profissionalizantes) quanto a crença de que "quem sabe, sabe ensinar".... Tem-se procurado
formar profissionais mediante um processo de ensino em que conhecimentos e experiências
profissionais são transmitidos de um professor que sabe e conhece para um aluno que não
sabe e não conhece, seguido por uma avaliação que indica se o aluno está apto ou não para
exercer uma determinada profissão.  Em caso positivo, recebe o diploma ou certificado de
competência que lhe permite o exercício profissional. Em caso negativo, repete o curso45.

Esse é o mito do conteudismo que ainda existe nas Universidades que

consciente ou inconscientemente o reproduzem, buscando repetir o sucesso de

pessoas renomadas em diversas áreas, ao contratá-las para ensinar, por exemplo.

Realmente, estes "ícones" científicos influenciaram na formação dos seus

alunos. Tal influência vale também para aspectos negativos, como por exemplo, a

evidência da falta de manejo didático ou as posturas autoritárias. Péssimo exemplo,

principalmente para alunos das licenciaturas: futuros professores.

Quanto a esse aspecto, Paulo Freire destaca em sua Pedagogia da

Autonomia, que:

o professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o professor
incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-
amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum
desses passa pelos alunos sem deixar sua marca. Daí a importância do exemplo que o
professor ofereça de sua lucidez e de seu engajamento na peleja em defesa de seus direitos,
bem como na exigência das condições para o exercício de seus deveres46.

Cada professor deixa sua marca e sua presença na formação do aluno, seja

ela negativa ou gratificante. O desempenho do papel de educador formador das

várias competências nos alunos está diretamente ligado ao seu processo de

formação.

A vida institucional dos professores é tal como a de seus alunos, avaliada por notas numéricas:
a nota administrativa e a nota pedagógica decidem a progressão de adultos que são sob este
aspecto, colocados na mesma situação (infantilizante?) que as crianças ou adolescentes de
quem eles são...os mestres” 47.

Por outro lado, a consolidação da idéia de que somente a experiência prática

de um professor o qualifica suficientemente para sua ação docente, está equivocada,

                                           
45 MASETTO, M. T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.11.
46 FREIRE, P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999.p.73
47 MIZUKAMI, M. G. N. Práticas pedagóg icas e escola. São Carlos: INEP, UFSCar, COMPED,
2002.
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uma vez que o saber prático, unilateralmente não é suficiente para construir e

consolidar a organização do trabalho pedagógico e didático em sala de aula, em seus

múltiplos aspectos.

Indiscutivelmente hoje outras habilidades, atitudes e competências são

cobradas na formação acadêmica que este professor vai realizar e vai vivenciar

dentro das Universidades. Para uma mudança de perfil e postura didática, uma das

possibilidades de inversão deste quadro além é claro do investimento constante em

formação continuada, é o cuidado com o processo de ingresso deste professor.

Segundo esse aspecto, para Masetto, o professor em seu ingresso na

Universidade deve ser cobrado de modo diferenciado:

Não será mais suficiente selecioná-lo apenas pelo domínio que possui na área cognitiva. Há
que se planejar atividades que permitam ao novo docente conhecer e debater o profissional
que se pretende formar, a organização curricular, o projeto pedagógico, o relacionamento de
sua disciplina com as demais, o espírito de equipe que é fundamental e com ele analisar sua
disposição de participar de tal empreendimento, de tal projeto48.

Uma fala docente expressa outra preocupação:

Outro problema é que a maioria dos nossos professores, até pela forma de recrutamento na
Universidade, não tem formação pedagógica. São bacharéis e pesquisadores e nem deram
aula no Ensino Médio (...) Hoje eu sinto isso, principalmente na hora de contratar um
professor, tem professores que eu não contrataria jamais49.

Afinal, o velho paradigma da transferência e depósito de conhecimentos deve

ser superado. Ensinar não é depositar, ensinar não é punir e vigiar, ensinar não é a

simples transmissão de valores e saberes historicamente acumulados, "ensinar não é

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua

construção50". Isso vale para os docentes recém ingressos como também para

aqueles que estão na profissão docente há mais tempo, basicamente quanto ao

ingresso de professores formadores de outros professores em especial à sua prática

didática e encaminhamento de avaliação. Mas, a partir de tal constatação, em que

pontos as mudanças poderiam acontecer?

                                           
48 MASETTO, M. T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.72
49 H. Coordenador entrevistado pela autora no dia 17/06/2004.
50 FREIRE, P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999.p.52
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Nos diz Masetto que, as mudanças no ensino superior acontecem basicamente

em quatro pontos: "no processo de ensino, no incentivo à pesquisa, na parceria e co-

participação entre professor e aluno no processo de aprendizagem e no perfil

docente51".

Quanto à primeira possibilidade, a principal questão é a de transcender aos

objetivos do ensino, ou seja, ir além da cognição, mas sim formar para uma

competência e habilidade que lhe transforme em um ser que seja participante crítico

de sua comunidade. Fala também no aspecto do incentivo à pesquisa, ou seja, que

na Universidade o aluno tivesse formação intelectual, que pudesse aprender

cientificamente a produzir trabalhos, manter contatos com pesquisadores e conhecer

a realidade de seu país e que nela pudesse trabalhar a fim de contribuir para

mudanças.

O terceiro ponto fala da relativização da relação entre professor e alunos, que

passa por uma nova concepção na relação entre professores e alunos: e que seja

coletiva e cooperativa.Trataria-se da inversão total de valores pedagógicos e da lógica

didática colocada nas salas de aula universitárias.

Uma outra condição é a de que trata da mudança de postura do professor. Sua

competência passaria por desenvolver nos alunos uma determinada competência que

requer: saberes, valores, atitudes e habilidades.

Estes quatro pontos interagem entre si, sendo que o aspecto da relação entre

professor e aluno, na presente análise se sobressai. Superar a mera relação entre

mestre e aprendiz, para que professor e aluno sejam parceiros de um processo único

de aprendizagem no qual existe uma relação dialética de construção do saber, é um

grande desafio.

Nessa perspectiva, o professor passaria a ser o aliado do aluno em sua

formação e o aluno passa a ser sujeito de sua própria aprendizagem, como ficaria

então a avaliação?

Uma vez que o processo de ensino-aprendizagem estaria modificado dentro

dessa nova abordagem, na qual basicamente a aquisição quantitativa de

conhecimentos deixa de ser objetivo primordial e a avaliação obviamente deixa de ser

uma cobrança da incorporação de um maior número de conteúdos possíveis,

                                           
51 MASETTO, M. T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.19
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relativiza-se a relação entre conteúdos curriculares aprendidos pelo aluno e

ensinados pelo professor, para privilegiar uma avaliação da aprendizagem levando

em conta primeiramente a qualidade do processo de aprendizagem e

conseqüentemente a aquisição dos conteúdos. Quando há um redimensionamento do

papel do professor em sala de aula, há também uma mudança de postura didática

que o faz ser mediador do processo de ensino-aprendizagem. A relação torna-se

bilateral ao invés de unilateral, ou seja:

a relação entre professor e aluno deixa de ser vertical e de imposição cultural e passa a ser de
construção em conjunto de conhecimentos que se mostrem significativos para os participantes
do processo, de habilidades humanas e profissionais e de valores éticos, políticos, sociais e
transcendentais. A relação será aquela que permite que o professor saia  de trás da mesa e
venha sentar-se junto com os alunos pesquisando e construindo o conhecimento. É um tipo de
relacionamento entre alunos e professores que configura a aula como um encontro entre eles,
o qual permita a aprendizagem. Sobressai o grupo, o coletivo trabalhando junto em direção a
objetivos propostos, deixando bem na sombra o quadro primeiro de um professor em sua mesa
ensinando alunos posicionados em suas careiras alinhadas52.

A mediação pedagógica transcende a mera relação entre professor e aluno,

entre educador e educando, entre docente e discente, rompendo o paradigma da

transmissão do conhecimento de quem sabe para quem menos sabe. Desse modo,

estes velhos mitos que imperam na profissão docente, poderiam ser desconstruídos

por meio da prática e compreensão de um novo paradigma que parte do

pressuposto de que a “sensibilidade humana pode intervir interpretativa e

interativamente no conhecimento. Essa função é ser ponte entre o conhecimento

disponível de todas as maneiras e as estruturas cognitivas, culturais e afetivas dos

educandos53”

Ainda segundo Masetto, a mediação pedagógica, tornaria possível:

Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento; trocar experiências,
debater dúvidas, questões ou problemas; apresentar perguntas orientadoras; auxiliar nas
carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento  quando o aprendiz não consegue se
conduzir sozinho; garantir a dinâmica do processo de aprendizagem; propor situações-
problemas e desafios; desencadear e incentivar reflexões; criar intercâmbio entre a
aprendizagem e a sociedade real onde nos encontramos, nos mais diferentes aspectos;
colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos conceitos,
fazendo a ponte com outras situações análogas; colocar o aprendiz frente a frente com
questões éticas, sociais, profissionais, conflituosas por vezes; colaborar para que se aprenda a

                                           
52 MASETTO, M. T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003. p.74.
53 MOROSINI, M. C. (org) Professor do ensino superior: identidade, docência e formação. Brasília:
INEP, 2000.p.48
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comunicar conhecimentos, seja por intermédio de meios convencionais, seja mediante novas
tecnologias.54

Dessa forma, o desafio é sim voltado para professores e alunos. Os alunos

também precisam estar preparados para a participação crítica em sala de aula,

estabelecendo a parceria necessária no trabalho didático, uma vez que o processo de

ensino-aprendizagem é bilateral e exige o compromisso e dedicação de ambas as

partes envolvidas, os alunos e professores.

Já que se trata de processo, não há uma distinção radical quanto a quem

ensina e aprende, pois apesar de terem seus papéis definidos no processo,

professores e alunos aprendem e ensinam juntos, especialmente dentro de uma

Universidade, pois não há docência sem discência, como já defendia Paulo Freire:

ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito
criador dá forma ou estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem
discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se
reduzem condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém55.

Assim, esse processo é integrado e mais do que um processo didático-

pedagógico é um processo de relações humanas. Por conta disso, a competência do

professor vai além do sentido didático. Ele precisa realizar uma prática em sala de

aula, que seja decidida, convicta e acima de tudo plenamente calcada no diálogo

franco e construtivo.

O que se deseja é que o professor seja pleno em sua competência

pedagógica. Competência pedagógica implica, portanto, não somente no aspecto

científico e de pesquisa, ou seja, o domínio de sua ciência, mas em se ter a dimensão

política e essencialmente pedagógica da educação e dos processos didáticos

pedagógicos que envolvem a tarefa de educar com qualidade. Ter a dimensão política

é ser participante da sociedade, compreender seu movimento histórico e

compreender que a ciência e a educação não são neutras e sim tomadas de

concepções, escolhas, opções, conceitos, enfim, um mundo no qual o professor está

sem dúvida inserido e dele fazendo parte em sua construção contínua. Discute a

questão Paulo Freire, quando seu discurso reafirma:

                                           
54 MASETTO, M. T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.49.
55 FREIRE, P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999.p.25.
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não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de
minha disciplina não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino
daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas da minha atividade pedagógica. Tão
importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a
decência  com que o faço. É a preparação científica revelada sem arrogância, pelo contrário,
com humildade. É o respeito jamais negado ao educando, a seu saber de "experiência feita"
que busco com ele. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na
classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço56.

A competência pedagógica então transcende a posse do conhecimento

didático, com o domínio do saber que propõe ensinar, em uma perspectiva crítica,

politizadora, ética e humana, compreendendo o ser humano que tem à sua frente - o

aluno - como um ser multifacetado, cheio de sonhos, de desejos, de potencialidade.

Nesta perspectiva o professor é gente que ensina, gente que aprende, gente que

divide sonhos e angústias, gente que respeita os saberes, limites e potencialidades do

outro, gente que tem a convicção de que transformar é possível.

Como ele mesmo diria em sua Pedagogia da Autonomia: "nem a arrogância é

sinal de competência nem a competência é causa de arrogância. Não nego a

competência, por outro lado, de certos arrogantes, mas lamento neles a ausência de

simplicidade que, não diminuindo em nada seu saber, os faria gente melhor. Gente

mais gente"57.

4.3 A CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO COMO ATO POLÍTICO E ÉTICO

Mulheres e homens, seres histórico-sociais, tornam-se capazes de comparar,

de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos

seres éticos58.

Avaliar é parte da ação consciente e presente do cotidiano humano. Para

fazer escolhas, tomar decisões, aprimorar a visão sobre determinado assunto,

atitude, ação ou acontecimento, as pessoas estão sempre avaliando e atribuindo

valores, formando opiniões, formulando novas hipóteses e novamente intervindo em

dada realidade.

                                           
56 Ibidem.p.116.
57 Ibidem. p.165.
58 Ibidem.p.36.
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Avaliação é função inerente ao homem. Seria possível iniciar sua análise até

mesmo partindo de uma visão fisiológica. Avaliar, vem do latim valere = ser digno,

ou seja:

é separar as coisas dignas das coisas indignas. A avaliação tem uma função vital. Se o corpo
não fosse dotado de uma função vital, ele comeria de tudo, indiscriminadamente. O ato de
avaliar é sempre relativo a um sistema vital. Não existe avaliação em abstrato. Quando se
fala em avaliação, portanto, é preciso ter em mente o sistema de valores em relação ao qual
a avaliação é feita59.

Se na vida humana o ato de avaliar é algo tão presente e praticável, por que

quando se fala da escola e da Universidade, o assunto torna-se inóspito e

segregador?

Avaliar, não é somente diagnosticar ou medir, mas também valorar, pois a

própria medida que se faz, acontece com base em determinada hierarquia de

valores. Tal produto ou processo está satisfatório ou não, dentro de um determinado

nível de exigência ou dentro de certos parâmetros, que por sua vez são fruto de uma

grande rede de fatores que tem sua trajetória histórica.

Dentro de uma abordagem axiológica, a avaliação é processo altamente

valorativo, subjetivo e humano, pois é ação do homem em relação ao seu meio,

sendo fundamental para sua sobrevivência e manutenção de suas relações em

sociedade.

A sociedade pós-moderna relativizou seus valores. Os comportamentos que

são gerados por determinado contexto socioeconômico, como por exemplo a

violência urbana, demonstram os efeitos da atual etapa de desenvolvimento

econômico em que está a humanidade. Portanto, nessa teia social, existem certos

papéis exercidos e esperados por todos. São tarefas, ações, comportamentos e

respostas sociais institucionalizadas e criadas para funcionarem de acordo com um

modelo de vida em sociedade.

Os papéis sociais trazem implícitos também novos valores morais, baseados

na competição, na supervalorização da vida material em detrimento da vida humana,

no modo de sobrevivência de uma sociedade moderna interessada no lucro e na

satisfação individual acima de tudo.

                                           
59 ALVES, R. apud ENRICONE. D., GRILLO M.(org). Avaliação: uma discussão em aberto.
EDIPUCRS. Porto Alegre: 2000. (contracapa)
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E é consciente e voluntariamente que o homem transforma a natureza através

de seu trabalho, modificando-a de acordo com seu modo de pensar, forma de agir e

de acordo com seus valores e vontades coletivas e individuais. Assim, a educação

também sendo fruto da criação humana, e sua expressão maior, explícita em seus

espaços educativos; sofre as influências da organização social, como também

historicamente tem instrumentalizado o homem para que opere as transformações

mais radicais ou ainda permaneça na estagnação.

Seguindo pela opção da transformação social, a postura ética é a de trabalhar

contra a exclusão social e a favor do desenvolvimento humano no sentido da

cidadania. Ético é trabalhar na construção de caminhos que garantem as condições

mínimas de dignidade.

E vivendo em sociedade, as ações humanas estão pautadas e julgadas pelos

outros, pelo parâmetro da ética ou pela falta dela. As bases desse parâmetro são

razoavelmente variáveis dependendo dos grupos sociais.

A questão da avaliação, já que esta se refere a procedimentos, julgamentos,

condutas e valores da prática pedagógica e da convivência entre educadores e

alunos, a partir de um ponto de vista ético, aborda a necessidade do fato de avaliar

como parte da ação docente, seja prática transparente, quanto aos seus princípios e

finalidades, assim como igualmente transparentes também devem ser as ações

daqueles que dela são alvo, no caso os alunos, para que assim possam de forma

legítima julgar tais ações, como coerentes, procedentes, justas; ou não. É, pois

processo bilateral e dinâmico.

Primeiramente vamos analisar questão da ética. A noção de "ética" aparece

como uma forma de árbitro da ação humana, em relação à sua procedência, sua

legitimidade, sua eficácia. Quando este tema está em pauta, notamos a hegemonia

das abordagens mais pragmáticas e percebemos que a questão do comportamento

e da conduta tem peso importante na sua definição. Trabalhando com uma idéia

coloquial e tomando como base, por exemplo, o dicionário Aurélio, ética é o "estudo

dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e

do mal. Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser

humano".  Visto desse modo, um código de ética, nada mais seria que um rol ou um

manual de boa conduta profissional.
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Não é possível discutir ética sem tocar no aspecto dos valores. A todo o

momento o ser humano está valorando suas próprias ações ou as ações dos outros,

como forma de estabelecer parâmetros para as práticas sociais, com base em

referências morais e éticas institucionalizadas historicamente.

É possível observar o surgimento e a estruturação dos códigos de Ética, pelos

quais as condutas profissionais são dadas e julgadas como éticas ou antiéticas de

acordo com o que espera a sociedade. E esse julgamento é feito em todas as

esferas sociais e com o profissional da educação não é diferente.

A comunidade cria expectativas sobre a prática do professor e o julgamento

social é então feito de acordo com o padrão de comportamento (postura profissional)

esperado e institucionalizado. Assim, "(...) há um envolvimento constante do sujeito

na emissão de juízos, dirigidos à elaboração de condutas e à validade das normas.

Essa atitude é inerente à ação do professor, que está, na prática avaliativa,

buscando a verdade sobre a aprendizagem dos seus alunos e emitindo julgamentos

baseados em padrões preestabelecidos60".

Na escola, por exemplo, ainda é comum o anseio de muitas famílias pela

grande quantidade de tarefas para casa, pela punição ao mau comportamento de

seus filhos, delegando certas responsabilidades dos pais e da família para o

professor e a escola, aplaudindo a gratificação das atitudes de silêncio e estagnação

de seus alunos, aos quais são atribuídas quantitativamente as  notas. Não é difícil

compreender porque esta é uma postura esperada de um professor pela

comunidade, já que tais atitudes, historicamente tem funcionado, segundo o que

entende por escola disciplinada e organizada. É essa a base "ética" da prática

pedagógica do professor da escola que "funciona", sendo válida para todos os níveis

de ensino. Uma prática que valoriza o quantitativo mais do que o qualitativo, que se

preocupa mais com as individualidades que com as coletividades, que prega a

disputa no lugar da cooperação e que pouco contribui com a transformação social.

"A mudança na avaliação se efetiva quando o professor flexibiliza os padrões

referentes de julgamento para conjuntos referenciais mais abertos, que são

                                           
60 BORBA, A. N. Identidade em construção: investigando professores na prática da avaliação
escolar. São Paulo: EDUC, 2001. p.51
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construídos, pautados em uma atitude ética de negociação. Assim, o grande desafio

da prática da avaliação escolar está na mudança de atitude do avaliador61".

O processo de avaliar tem múltiplos significados que:

Impõe-se ou não na prática segundo as necessidades às quais a avaliação serve a e em
função das diferentes formas de concebê-la. Dizer o que é avaliar não é algo simples de
definir, além do mais (...) não é o mesmo avaliar rendimentos em alunos/as, comportamento
nos professores/as, qualidade dos materiais didáticos ou bom funcionamento das escolas, etc.
Frente à possibilidade de submeter à avaliação aspectos ou elementos tão diversos que
intervêm no processo educativo ou que são efeitos da educação convém destacar uma
precaução: tudo no âmbito educativo pode ser potencialmente avaliado de alguma forma, o
que não significa que tenha de sê-lo a força; em muitos casos, não será fácil, nem está ao
alcance das possibilidades do professor/a62.

Avaliar é dialogar, diagnosticar, compreender a dinâmica do processo de

aprendizagem, tornando critérios e procedimentos avaliativos, flexíveis e coerentes

com a própria prática educativa e com o perfil de seus alunos e seus saberes, aliando

sua realidade aos interesses curriculares que os tornam profissionais mais

capacitados, sensíveis e competentes para atuar na sociedade. Nesse sentido:

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua
inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor
que ironiza o aluno, que o minimiza, que tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o
professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno,
que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora
do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. É neste
sentido que o professor autoritário, que por isso mesmo afoga a liberdade do educando,
amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto, tanto quanto o professor
licencioso rompe com a radicalidade do ser humano - a de sua inconclusão assumida em que
se enraíza a eticidade. é neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os
sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo no respeito a ela, é a forma
de estar sendo coerente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se
tornam radicalmente éticos.É preciso deixar claro que a eticidade jamais pode ser vista ou
entendida como virtude, mas como ruptura com a decência63.

Encontramos em Perrenoud mais argumentos que reforçam a idéia da

presença do respeito à diversidade na prática avaliativa, nascida da relação entre

alunos avaliados e seus professores avaliadores:

                                           
61 Idem.
62 SACRISTAN, J; GÓMEZ, A. Compreender e transformar o ensino . Porto Alegre: ARTMED, 2000.
p. 298.
63 FREIRE, P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p.66
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A avaliação é sempre muito mais que uma medida. É uma representação, construída por
alguém, do valor escolar ou intelectual de outro indivíduo. Inscreve-se, pois em uma relação
social específica, que une um avaliador e um avaliado. Na realidade, essa relação une em
geral mais do que duas pessoas, já que o avaliador é um agente de uma organização
complexa, em nome da qual avalia, enquanto que o aluno faz parte da turma e pertence a uma
família, estando esses dois grupos, por razões diferentes, envolvidos pela avaliação dos seus
membros. Dizer que a avaliação se inscreve em uma relação social é uma maneira de dizer
que não se pode abstrair o conjunto dos vínculos que existem entre o avaliador e o avaliado e,
através deles, entre seus respectivos grupos de pertencimento. Equivale também a dizer que
deve ser concebida como um jogo estratégico entre agentes que têm interesses distintos, até
mesmo opostos64.

Por isso mesmo, o ato de avaliar também requer ética. Requer a aceitação de

outros pontos de vista que não sejam os seus. Requer a compreensão de que o aluno

está permanentemente construindo suas concepções e suas convicções e tem direito

a isso. Requer respeito à diversidade. Sob esse aspecto e ouvindo as generalidades

do discurso docente, diz Paulo Freire que:

Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na classe e na
escola, é uma presença em si política. Enquanto presença não posso ser uma omissão mas
um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha capacidade de analisar, de comparar,
de avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha capacidade de fazer justiça, de não falhar à
verdade. Ético, por isso mesmo, tem que ser o meu testemunho.65

Mas a ética na avaliação, é a ética do ensino. Existe um acordo pedagógico

que se faz implicitamente entre professores e alunos e que não pode ser quebrado.

Ou seja, uma avaliação deve ser sempre realizada tomando como ponto de partida os

tópicos trabalhados em sala de aula e o formato previamente acordado entre

professores e alunos. Parece óbvio para a tarefa docente, mas nem sempre acontece

de fato.

Da mesma maneira que o professor precisa estar atento e fazer de tudo para

bem conviver com os diferentes modos de pensar dos alunos, respeitando sua livre

manifestação, também precisa ter a honestidade intelectual ao expor as mais

diferentes teorias, concepções independentemente de suas convicções ideológicas e

epistemológicas, possibilitando que o aluno possa fazer suas opções. Paulo Freire

escreveu:

                                           
64 PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas.
Porto Alegre: ARTMED, 1999.p.57.
65 FREIRE, P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p.110.
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Não posso aceitar a concepção pedagógica deste ou daquela autora e devo inclusive expor
aos alunos as razões por que oponho a ela mas, o que não posso na minha crítica, é mentir. É
dizer inverdades em torno deles. O preparo científico do professor ou da professora deve
coincidir com sua retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta.
Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de
aprender com o diferente, não permitir que o nosso mal estar pessoal ou a nossa antipatia com
relação ao outro nos façam acusá-lo do que fez são obrigações a cujo cumprimento devemos
humilde mas perseverantemente nos dedicar.66

O espaço de sala de aula é uma tribuna, onde há a manifestação livre das

opiniões de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem na sala de

aula. Do professor, espera-se que de sua prática didática coerente haja o respeito e

aceitação das diferenças, inclusive nos momentos e processos de avaliação.

A consideração sistemática dos conhecimentos extra-escolares e das aprendizagens paralelas
poderia modificar fundamentalmente a organização do trabalho em aula. A maioria dos
métodos de ensino age como se todos os alunos reunidos em uma turma tivessem que realizar
as mesmas aprendizagens. Na realidade, sobretudo no domínio da língua, isso é pura ficção67

Ensinar é saber ouvir e respeitar a autonomia do aluno. Uma educação

cooperada exige que o professor deixe de ser um mestre catedrático, ortodoxo, para

ser um orientador e um parceiro no processo de ensino aprendizagem. É como nos

diz Masetto, quando defende que:

É importante que o professor desenvolva uma atitude de parceria e co-responsabilidade com
os alunos planejando o curso juntos, usando técnicas em sala de aula que facilitem a
participação e considerando os seus adultos que podem se co-responsabilizar por seu período
de formação profissional. É fundamental que nossos professores entendam, discutam e
busquem uma forma de realizar na prática esse tipo de relação68.

Mas nesse contexto, o educador, para além de sua prática docente,  também

é humano e dele se espera que seja pleno em todas as suas dimensões, em sua

totalidade. De acordo com um projeto de transformação social, o compromisso ético

do professor configura-se com sua decisão em mudar a si próprio e seu contexto,

por meio de suas próprias ações e de sua organização de classe. E quais seriam as

bases de uma mudança de postura, comprometida com a transformação e a sua

relação com a ética?

                                           
66 Ibidem p.18.
67 PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação da aprendizagem – entre duas lógicas.
Porto Alegre: ARTMED, 1999.p.96.
68 MASETTO, M. T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.30.
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Discutindo a prática docente e mais especificamente a prática avaliativa do

professor, vemos que o profissional da educação está sempre no caminho das

opções pedagógicas, das constantes escolhas e tomada de decisões a respeito do

encaminhamento didático de seu cotidiano. É possível perceber a importância que

tem os valores extrinsecamente postos nestas situações.

Os valores estão na base de toda a avaliação. Usando valores, os professores avaliam os
alunos e estes avaliam os professores. A sociedade avalia os currículos, programas
escolares e competência do ensino; e a própria sociedade é avaliada pelos educadores69.

O professor enquanto ser humano valorativo, que avalia e que é avaliado, tem

o fundamental compromisso com a produção do saber, de oportunizar aos seus

alunos que sejam sujeitos da aprendizagem e que sua Pedagogia, seja a pedagogia

da indagação, da curiosidade, do espírito criativo e crítico, da participação, do prazer

em aprender e da consciência crítica.

Os juízos construídos no interior da ética do discurso têm poder cognitivo, porque são
decididos com base em razões e podem ser argumentados; universal, porque os partícipes
das argumentações podem chegar aos mesmos juízos sobre a validade das normas de ação;
e formal, porque  fica demarcado entre os sujeitos o domínio do que é moralmente válido,
filtrando-se as questões não passíveis de argumentação para o contexto mais amplo. Toda
norma válida tem de preencher a condição de que as conseqüências e efeitos colaterais, que
previsivelmente resultem de sua observância universal, possam ser aceitos sem coação por
todos os concernidos70.

Mas, subjetividades dos valores à parte, discute-se então o vasto mundo das

escolhas e exercício constante das opções políticas e pedagógicas do professor e o

aspecto ético de tais decisões. Toda decisão é política. Todo processo de escolha é

pautado por princípios éticos. Toda ética tem um comprometimento com um projeto

de sociedade.

Algumas vezes, o professor, em defesa própria ou por falta de escolha, adota

uma postura autoritária em sala de aula, dada em parte pela própria insatisfação

com seu trabalho e entra em choque com seus alunos, enxergando-os como

obstáculo, problema, empecilho. Seguindo tal opção, este cenário de sala de aula,

raras vezes ultrapassa o mero ritual pedagógico de punir ou premiar. Recompensa

ou exclusão? Há que se manter o controle da situação. É mais cômodo excluir da

                                           
69 ALVA, B. D. A “ identidade do Humano” na educação. In: Encontro Nacional de Didática e Prática
de Ensino, 16, 2002, Goiânia. p.9.
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sala de aula o aluno diferente, cujos interesses não o fazem acompanhar a dinâmica

de sala de aula, do que buscar incluir esse aluno, respeitando seus limites e

necessidades.

A Universidade tem o compromisso ético de lutar contra a exclusão social. Ao

invés disso, ela própria, através da organização de seu trabalho pedagógico, exclui

esse aluno. E com tamanha naturalidade que impressiona!  A exclusão pela

diferença ocorre em todos os níveis de ensino. E é sim, extremamente, antiética e

referendada pelos mecanismos de avaliação!

Quando o professor se abstém de enfrentar a situação de um aluno que está

"fora dos padrões de comportamento" desejado pela instituição e por ele mesmo,

para tirá-lo da sala de aula, por exemplo, e enviá-lo a outros ambientes que não a

sala de aula está cometendo um equívoco em sua avaliação, além de estar

perdendo uma valiosa oportunidade de dialogar com a diferença. Confrontá-la é

assumir um espaço político e pedagógico para a diversidade em sala de aula, que é

onde devem acontecer os ajustes, a negociação e o consenso.

Para Luckesi "o ato de avaliar, por sua constituição mesma, não se destina a

um julgamento definitivo sobre alguma coisa, pessoa ou situação, pois que não é um

ato seletivo. A avaliação se destina ao diagnóstico e por isso mesmo, à inclusão...71”.

Mas a prática avaliativa hegemônica contém o pensamento no qual o aluno

não corresponder às expectativas de aprendizagem do professor, as atividades

deste aluno serão valoradas com baixos índices quantitativos (notas). Mas se, mais

gravemente ainda, o aluno estiver desconectado (segundo o que julga o professor)

de seu encaminhamento didático e seu rendimento estiver aquém do esperado, o

aluno é reprovado. E esse "fracasso" é por vezes bem-vindo ao professor que o

transforma em fato para legitimar sua competência, pois afinal, "se não houver

reprovação, não há ensino de verdade", ou mais drasticamente ainda: "professor

bom é aquele que reprova". Nota-se que, a partir de enunciados como estes,

acabamos tomando a avaliação (e não a ética) como reguladora da ação

pedagógica. Isto é, avaliar passa ser concebido como um direito "legal ou moral" do

professor, enquanto ser avaliado, um dever também "legal ou moral" do aluno.

                                                                                                                                       
70 BORBA, A. Identidade em construção. São Paulo: EDUC, 2001.p.51
71 LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo: Cortez,
1995.p.180
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Os juízos de valor que dão base à avaliação, são matizados pe4la opinião pessoal do
professor, por aquilo que ele valoriza, por suas simpatias, empatias ou antipatias em realação
ao aluno, por seus preconceitos, por suas concepções e crenças. Alguns valorizam a
capacidade de argumentação do aluno, outros a resposta correta, uns a ortografia, outros a
expressão escrita, alguns o conceito, outros a técnica72.

Assim, um posicionamento ético efetivo por parte do profissional da educação

pressupõe necessariamente uma atuação de caráter inclusivo e incondicional. A

premissa da inclusão precisa ser o princípio inegociável para o educador.

E como autoridade escolar, o professor, além de fazer o diagnóstico (a

avaliação) dialogicamente, por assim dizer, é, também, responsável pelo trabalho

mais importante após a avaliação, que é o de descobrir quais os aspectos

insuficientes da aprendizagem dos alunos que individual ou coletivamente devem

ser explorados e aprofundados e também quais os aspectos de seu próprio

encaminhamento ainda precisam ser ajustados para que o processo ensino-

aprendizagem seja pleno. Para isso, há que se romper com as possíveis resistências

para a mudança e tornar a prática da auto-avaliação algo presente no dia-a-dia

docente. Vemos que essa postura ainda é rara no cotidiano do mundo educacional.

Tais dimensões filosóficas da avaliação são construídas basicamente na

formação inicial do professor e registradas na construção cotidiana de sua função

docente.

4.4 CONSTRUINDO O DIÁLOGO NA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

 O caráter dialógico, da avaliação em sala de aula, traduz-se por promover o

diálogo e a negociação permanente em sala, diagnóstico para evidenciar os limites e

possibilidades individuais e coletivos dos alunos e professores em um espaço

formativo, pelo  qual também haja momentos de aprendizagem e socialização do

que foi aprendido.

A concepção de avaliação dialógica requer do professor a disponibilidade

para o diálogo.

                                           
72 AQUINO, J. G. Erro e fracasso na escola. São Paulo: Summus, 1997.p.114
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A ausência/existência de condições para que o diálogo efetivamente ocorra se vincula às
relações de poder estabelecidas. Estas relações, constituídas nas práticas sociais, se
refletem  nas atividades escolares  cotidianas e as condicionam, ainda que nem sempre
sejam claramente percebidas73.

Dialogar com os alunos é estratégia fundamental do professor para que possa

perceber melhor os processos e mecanismos de conhecimento do aluno e assim se

for o caso, rever e refazer  seus procedimentos de avaliação.

E mais além do que isto, assumir uma concepção dialógica de avaliação,

significa desejar uma nova prática pedagógica. Mais do que um desejo, esse é o

compromisso ético exigido dos educadores contemporâneos, em uma relação

transparente com seus alunos, permeada pela seriedade docente, pela defesa

intransigente de seus valores e conceitos e pelo respeito à sua própria opção

político-pedagógica.

Já o papel do discurso entre a prática e a concepção, é o de mediador.

Dependendo do que o professor concebe, o discurso assume uma determinada

função em relação ao seu modo de ver as coisas. Assim a sua comunicação em sala

de aula, ou o seu discurso pode clarificar, esconder, complicar, abster-se,

problematizar, dialogar, etc...

A possibilidade de superação da prática autoritária não se dá somente pela

superação do discurso, mas pela superação da concepção e evidencia-se pela

mudança de atitude, na prática.

A possibilidade de diálogo no espaço de sala de aula é o que, diferencia a

postura autoritária da não autoritária. Os modelos autoritários caracterizam-se pela

falta de diálogo. É na “ausência de diálogo: o conhecimento é imposto através de um

agente exclusivo (o professor, que tem o poder de dizer já atribuído pela instituição);

a relação professor-aluno aparece como uma relação professor-aluno aparece como

mais uma relação humana onde um sempre quer ganhar (e o professor dispõe  de

mais meios para isto)”.74

A postura dialógica de avaliação promove o rompimento com a estagnação e

a unilateralidade pedagógica. Possibilitar a existência de um canal de comunicação

entre professores e alunos é ação que demonstra apenas o começo de uma

                                           
73 ESTEBAN, M. T. O que sabe quem erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso escolar.. Rio de
Janeiro: DP&A, 2002.p.90.
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mudança na postura didático-pedagógica do professor, uma vez que o diálogo é

fruto de uma opção de um profissional que cuja “autoridade coerentemente

democrática está convicta de que a disciplina verdadeira não existe na estagnação,

no silêncio dos silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga, na

esperança que desperta.”75

A postura dialógica de educação ultrapassa os limites da mera comunicação

entre professor e alunos e é toda dialogizada, pautada em termos teóricos e práticos

na construção conjunta da experiência de uma determinada disciplina na

Universidade, principalmente quando se diz respeito aos cursos de formação dos

profissionais em educação, nos quais, os espaços de aprendizagem acadêmica,

também são espaços formativos.

No entender de Hoffmann, “A avaliação enquanto relação dialógica, vai

conceber o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e pelo professor,

como ação-reflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber

aprimorado, enriquecido, carregado de significados de compreensão76.

Avaliação, nessa lógica é movimento, pois constantemente e periodicamente

o professor está refletindo sobre sua ação e do resultado dessa reflexão agindo e da

dinâmica de sua nova ação pensada e refletida, está novamente planejando sua

ação e desse modo encontrando seu próprio sentido: o do repensar das ações e da

transformação, ou seja, no sentido de problematizar, desmistificar autoritarismos e

verdades prontas, trazer novos horizontes e perspectivas.

Nesse exercício de auto avaliação, o professor, por meio de suas próprias

reflexões e da observação das reações e respostas de seus alunos, tem condições

de contribuir com a melhoria da qualidade do ensino, partindo de sua própria sala de

aula, se opondo a uma prática autoritária de ensino, ainda muito presente na

Universidade que se sustenta por uma concepção classificatória, punitiva,

certificativa, quantitativa, individualista, burocrática, meramente periódica e

competitiva de educação.

                                                                                                                                       
74 FURLANI, L.M.T. Autoridade do professor: meta, mito ou nada disso? São Paulo:Cortez,
2000.p.58
75 FREIRE. P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999.p.104.
76 HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à Universidade.
Porto Alegre: Educação & Realidade, 1993.p.99.
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A prática avaliativa se adotada de forma qualitativa, cooperativa e, portanto

coletiva, crítica e cotidiana, torna-se elemento fundamental e estratégico da prática

docente, garantindo resultados satisfatórios na prática pedagógica do professor e no

projeto pedagógico da instituição.

Na verdade, "a avaliação é essencial à docência, no seu sentido de constante

inquietação, de dúvida. Um professor que não problematiza as situações do

cotidiano, que não reflete passo a passo sobre suas ações e as manifestações dos

alunos, instala sua docência em verdades prontas, adquiridas, pré-fabricadas".77

Sendo assim, a competência profissional de um professor se dá além da

dimensão pedagógica em garantir a aprendizagem, por meio do processo de ensino,

também se dá pela dimensão ética, ou seja, buscando uma reflexão acerca dos

valores e da escolha de prioridades didáticas e pedagógicas que fundamentam sua

prática.

Analisando o processo ensino-aprendizagem, sob o ponto de vista didático, é

desinteressante pensar somente na perspectiva do professor (que atua nas

licenciaturas)  uma vez que tal processo não é de natureza unilateral e que toda

ação docente tem um destinatário, o seu conjunto de alunos.

O aluno em questão, futuro profissional da educação, muitas vezes, presente

professor, já atuante, precisa ser compreendido como ser social e como ser político

sujeito das próprias opções, jovem ou adulto autônomo, que na maioria das vezes,

elegeu a profissão docente  como projeto de vida.

Como fruto de uma experiência coletiva de aprendizagem, a sala de aula da

licenciatura, precisa ser o espaço dialógico, do respeito mútuo, no qual a avaliação

contribua ao mesmo tempo para o aprimoramento do trabalho do professor

universitário, intelectual e para a formação profissional e cidadã do futuro professor,

o estudante dos cursos de formação de profissionais da educação.

A avaliação contribui se for instrumento de compreensão e aprimoramento da

prática pedagógica docente, sendo parte do processo pedagógico e acontecer de

forma interativa e permanente. Dificulta se for simples instrumento burocrático de

notificação; se for instrumento autoritário de pressão para o "aprendizado"; se for

simples valoração quantitativa e conteudista.

                                           
77 HOFFMANN, J. Mito e desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Educação e
Realidade, 2001. p.77.
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Avaliação não é e nem pode ser algo artificial, separado do processo de

ensino-aprendizagem. Até porque se torna mais difícil avaliar o processo de ensino-

aprendizagem se a intenção for valorar o quanto de conteúdo foi apreendido. E sob

a perspectiva quantitativa é impossível avaliar qualquer forma de aprendizado. Se a

concepção de conhecimento é tida como um bem que se acumula, a avaliação

torna-se medida.

A educação é processo, e processo de ensino-aprendizagem, é movimento, é

transformação, é dialética, porque não há ensino sem aprendizagem, nem

aprendizagem sem ensino. E o professor enquanto ensina aprende e os alunos

enquanto aprendem ensinam.

Avaliação qualitativa significa avaliação que não está preocupada em contar,

pesar, medir, mas em sentir, auscultar, perceber o desenvolvimento do processo.

Esse sentir do processo permite ao educador e aos educandos uma melhor

comunicação com o outro e consigo mesmo e a conseqüente melhoria da qualidade

educacional.
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5 A CONSTRUÇÃO DA CONCEPÇÃO E PRÁTICA DA AVALIAÇÃO DO
PROFESSOR COORDENADOR DE CURSOS

5.1 SITUANDO O PROFESSOR E A AVALIAÇÃO NO CONTEXTO
UNIVERSITÁRIO

A voz do professor reflete os valores, as ideologias e os princípios estruturadores que dão
significado às histórias, às culturas e às subjetividades definidoras das atividades diárias dos
educadores. É a voz do senso comum e do senso crítico, que os professores utilizam para
mediar os discursos da produção, dos textos e das culturas vividas, tal como são expressos
nas relações assimétricas de poder que potencialmente caracterizam as esferas públicas78

A voz dos docentes coordenadores de cursos de formação de profissionais da

educação deu a esta pesquisa o significado legítimo de sua problematização inicial,

expondo de forma contextualizada uma face do pensamento docente, elemento

fundamental da didática – a avaliação da aprendizagem.

O professor universitário, intelectual , fruto histórico de um contexto, de suas

experiências e vivências como cidadão, como aluno, da cultura, de suas relações

sociais, enfim, é ser com pensamento e concepções em permanente construção e

contínuo diálogo com o mundo.

Essa rede de acontecimentos e elementos que forjam e constituem a  sua

concepção de mundo, de educação e de avaliação, orientam o discurso em torno de

sua ação didática e as devidas teorizações. "O conjunto das experiências vividas

como aluno e como professor, juntamente com as crenças, as percepções, as

atitudes, as compreensões, enfim, o conhecimento construído nesta trajetória,

compõe as teorias pessoais dos professores, nem sempre explicitadas, que lhes

oferecem as bases - no sentido de serem guias - de sua prática pedagógica79".

Na análise de tal construção histórica, fator básico portanto é a

indissociabilidade do ato pedagógico e sua manifestação nas ações de avaliação do

professor universitário.

A sua prática avaliativa, concebida, desse processo de interações com seus

alunos e colegas, conduz constantemente à "reflexão, aprendizagem e a mudança

                                           
78 GIROUX, H. Escola crítica e po lítica cultural. São Paulo: Cortez, 1987.p.99.
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2002.p.77.
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do professor, tanto no processo de ser avaliado como na função de avaliador,

reforçando a cultura profissional dos professores no quadro de uma concepção de

ensino como trabalho, ofício ou como arte80”.

Avaliação é processo de ensino-aprendizagem. Não há que se pensar o

processo de ensino-aprendizagem como único, de natureza integrada. Concebê-lo

ou analisá-lo dicotomicamente, somente do ponto de vista do ensino, daqueles que

ensinam ou da aprendizagem, daqueles que aprendem, Seria uma análise

superficial.

 Quem ensina, ensina algo a alguém, portanto, as vivências e experiências do

professor em seu dia a dia de sala de aula, necessariamente dizem que o é. O

professor é o que pensa pedagogicamente e o que realiza didaticamente. Seu

compromisso em sala de aula e em especial na formação inicial de professores está

intimamente ligado com sua forma de ver e pensar o mundo. Sua prática pedagógica

é o retrato mais fiel de sua identidade docente, de suas convicções e de seus

compromissos acadêmicos e sociais.

O caso dos coordenadores de cursos de licenciatura é ainda mais específico,

pois constituem um grupo seleto, cujo cotidiano na universidade é extremamente

dinâmico e enriquecido pelas experiências de condução do projeto pedagógico,

qualquer que seja o seu nível de desenvolvimento em cada uma das chamadas

licenciaturas, pelas discussões curriculares, pelos fóruns nacionais e locais que

discutem a natureza e especificidade dos saberes que norteiam a formação de seus

licenciandos nas devidas áreas, pelas vivências administrativas, necessárias à

organização de seu curso, enfim de todos os processos e espaços democráticos que

reforçam seu papel enquanto peça importante para a qualidade de ensino e a

abertura de espaços dialógicos nas salas de aula das licenciaturas.

Muito mais do que seu discurso, a prática pedagógica de um professor revela

na dimensão de sua própria existência, as possibilidades da realização de um

trabalho intelectual no sentido do enfrentamento e superação das barreiras e

desvalorização dos cursos de formação de profissionais em educação.

Por sua vez, a prática avaliativa deste professor, enquanto parte de sua ação

didática, revela acima de tudo, com maior especificidade, a sua relação com o

                                           
80 BORBA, A. M. Identidade em construção: investigando professores na prática da avaliação
escolar. São Paulo: EDUC, 2001.p.47.
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processo de produção e socialização do conhecimento, como concebe a formação

inicial de profissionais em educação e as relações sociais e de poder mais tênues de

uma sala de aula. Esse caleidoscópio pedagógico de idéias e ações compõe o ser

educador, o fazer educação, o ser educado, processo dialógico por sua natureza,

que move, pela força da rede de processos no interior das salas de aula, a

Universidade em direção ao futuro.

É impossível saber que tipo de futuro a sociedade definirá, democraticamente. Mas a
universidade dispõe de alguns princípios que devem nortear esse futuro: deve ser
democrático; deve construir uma nação soberana interligada ao conjunto do mundo; deve
buscar enriquecer culturalmente a humanidade inteira com saber de nível superior; deve
superar os problemas das necessidades básicas de toda a população, abolindo o apartheid
social atual.81

A avaliação no ensino superior como parte do trabalho pedagógico de

professores universitários  ainda é hegemonicamente prática solitária, nascente de

uma concepção que traz em seu conjunto fundamentos pautados na  conferência da

quantidade de saberes adquiridos pelos alunos ou na superficialidade da qualidade

de seu questionamento crítico, secundarizando as alternativas e oportunidades de

estabelecer a unicidade entre teoria e prática, entre experiências e saberes

científicos, enfim, entre a valorização da história de vida do professor em formação e

do contínuo aprender e disponibilidade para o diálogo permanente entre professores

universitários e seus alunos . Avaliar na Universidade é relativizar a importância do

que é cobrado do aluno, é também :

considerar a capacidade de pensar e intervir na realidade, também pressupõe aptidões
cognitivas e atitudinais amplas para a convivência em sociedade. Em conseqüência, a busca
e a construção de sentido para o mundo se tornam o foco principal de um processo
educativo. O ensino e a aprendizagem são um desafio, de vez que o aluno não pode ser visto
como um depósito de conteúdos. Por isso, não bastam ao professor a competência técnica, o
domínio dos conteúdos, mas também se faz necessária a sua competência pedagógica82.

Buscar novos sentidos para a avaliação nas universidades, não é tarefa

solitária de professores, alunos, dirigentes ou de políticas públicas voltadas para o

tema e nem tampouco no isolamento de qualquer um destes setores, que seja. Para

a compreensão do quadro atual em torno das questões avaliativas é imprescindível

                                           
81 BUARQUE, C. A Aventura da un iversidade. São Paulo: Paz e Terra, 1994.p.236.
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a análise contextualizada, crítica e permanente do cenário histórico e atual, no qual

as relações sociais, nas quais o professor está inserido, para que se clareiem

também todos os fatores, cujos desdobramentos explicam como o professor

universitário, em especial o dirigente, coordenador de curso de licenciatura pensa

sua prática avaliativa, como a conduz e como redimensiona sua reflexão cotidiana

subsidiária de sua prática em sala de aula, com vistas à formação do profissional da

docência: o professor.

5.2 O CALEIDOSCÓPIO FORMATIVO DO DOCENTE COORDENADOR DE
CURSO

A concepção de avaliação da aprendizagem é parte do entendimento didático

de uma concepção de educação, de Universidade, neste caso, de sociedade, de

homem, de mundo e é composta de vários elementos constituintes do pensamento

docente que se constrói por meio da interação entre professor e aluno, entre

professor e vida institucional, permeados por elementos marcantes de sua história

de vida e trajetória acadêmica.

A investigação científica acerca do processo construtivo de uma concepção

de educação e mais especificamente de avaliação da aprendizagem demanda uma

análise voltada para a realidade, sustentada em um aporte teórico que contemple o

estudo de vários aspectos que desenham a ação educativa e que compõe o

pensamento pedagógico desse educador em questão – o coordenador de curso,

formador de profissionais da educação.

O encaminhamento metodológico adotado para este estudo possibilitou a

abordagem de vários temas durante o diálogo com os coordenadores de curso, cujo

conjunto de falas transformou-se em rico instrumental e diagnóstico ímpar da

realidade de alguns cursos das chamadas licenciaturas.

Os elementos que compõe esse caleidoscópio seguem aqui por meio de uma

análise contextualizada e transversalizada.

5.2.1 A diversidade formativa dos coordenadores formadores de profissionais da
educação

                                                                                                                                       
82 BOTH, I. J. Mais do que avaliar por competência cabe valorizar a capacidade criadora e
empreendedora. In: Educação: Identidade e Contextos. Londrina: UNOPAR Editora, 2001.p.36.
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Os coordenadores de curso de formação em profissionais da educação da

Universidade Federal do Paraná compõem um grupo ímpar que tem o compromisso

de conduzir na instituição uma das faces do projeto pedagógico institucional, que diz

respeito à formação dos profissionais da educação.

Todos os professores entrevistados relataram suas experiências acadêmicas

e de vida expressando a riqueza e diversidade encontradas em suas histórias.

Mas qualquer que fosse a forma do envolvimento inicial ou convicção pela

área, todos tinham em comum uma paixão pedagógica que os levou e os mantém

envolvidos com a Universidade e com a formação de educadores. Os relatos

expressam a importância da docência na vida destas pessoas, como este que se

segue:

Foi aí que começou minha experiência na docência e tem alguma coisa, alguma mágica na
docência que acaba viciando a gente. A gente não sabe muito bem explicar o que é, mas a
gente acaba ficando viciado. Então eu, que até o final da graduação nunca pensei trabalhar
com aulas, acabei me envolvendo e estou aí até hoje83.

A trajetória de formação inicial e continuada de um docente é elemento básico

da construção da concepção. O momento da formação inicial é uma base para a

construção contínua da prática docente e da forma como pensá-la. Durante a

formação inicial o professor necessariamente tem seus primeiros contatos com as

teorias e fundamentos da educação, as opções de métodos e técnicas de ensino, os

elementos da didática, os quais tem a possibilidade de definir no pensamento

docente em construção de uma forma mais intensa, os parâmetros que juntamente

com a experiência dos tempos iniciais de função docente lhe atribuem uma postura

profissional que por vezes ficou acomodada desde então. Alguns professores

concluem seu curso de licenciatura e consideram sua trajetória de formação inicial

concluída. Outros professores concluem sua pós-graduação e consideram sua

formação acadêmica finalizada.

Esse tipo de entendimento sobre a sua própria formação, advindo inclusive

muitas vezes das etapas formativas anteriores, minimizam o papel da formação

continuada e a sua importância como um compromisso vivo de melhoria da prática

                                           
83 B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 07/11/2003.



68

docente em sala de aula. Certamente as condições e oportunidades para efetivação

da qualificação docente por meio da formação continuada são fator importante, mas

o desejo e atitude individual e institucional em sua busca por qualificação são

imprescindíveis.

O caso do grupo em questão é diferente, os entrevistados em sua maioria

possuem até o doutorado e demonstram vontade em continuar.

TABELA 2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS COORDENADORES DE CURSO DE FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – UFPR – 2003/2004.
Coordenadores Formação Acadêmica

Sujeito A GMD

Sujeito B GM

Sujeito C GMDP

Sujeito D GMD

Sujeito E GMD

Sujeito F GMD

Sujeito G GMD

Sujeito H GMD

Sujeito I GE

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora na UFPR.
Nota: G,E,M,D,P = graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado

As falas dos professores entrevistados acerca de seu processo inicial de

formação são de modo geral muito entusiasmadas, explicando de certa forma o

envolvimento e até a paixão pedagógica pela atividade que hoje desenvolvem.

Dos nove entrevistados, sete declararam um envolvimento, em maior ou

menor grau com processos formativos na área por diferentes vias e dois

demonstraram interesse, mas justificaram o fato de não participarem de atividades e

cursos de formação por terem sua carga horária semanal absolutamente tomada

pelo trabalho na coordenação de curso e em sala de aula.

As entrevistas relataram os motivos que explicam a opção pelas áreas. São

mais variados os fatores, desde a convivência familiar com a docência até o

envolvimento casual com a educação. As falas que se seguem expressam alguns

relatos que explicitam o início das trajetórias, contemplando a diversidade de

experiências e influências:
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A idéia de ser professora é intrínseca desde que eu nasci. Minha mãe era professora (...)
Assim como dar aula, a pesquisa me atraia muito84.

Era uma época complicada no país do ponto de vista político, tive que sair do país. Fui
embora para a África, no começo dos anos 70. Acabei me improvisando como professor e
acabei indo para essa área do ensino. (...) Optei pela área de Humanas. Na África tive
contato com Paulo Freire e trabalhei na equipe dele85

A formação inicial tem a tendência de imprimir no educador as primeiras

aproximações do seu pensamento pedagógico, em múltiplos aspectos. São

experiências realmente marcantes que em seu conjunto configuram as convicções

deste sujeito que ao longo de sua trajetória profissional docente irão se aprofundar e

consolidar sustentando a prática cotidiana, e que de acordo com seus resultados

promovem o movimento de ação e reflexão desejado e que compõe o ser professor,

o caleidoscópio humano.

Cada dia de vivência de um professor é na verdade um novo olhar no

caleidoscópio pedagógico. Cada dia de prática pedagógica, de vivência, de

interação, de reflexão gera uma nova prática diferente em algum aspecto da anterior,

que gera outra por sua vez igualmente diferenciada da anterior, gerando por sua

vez, o processo de construção contínua da prática educativa e da concepção que a

norteia.

As mãos que movimentam esse grande caleidoscópio são os fatos e fatores

do cotidiano e da história acadêmica e de vida deste professor em interatividade com

seus pares e alunos no ambiente acadêmico da universidade. O coordenador de

curso é esse docente. O grupo de coordenadores em questão possui uma visão

privilegiada do processo de formação de profissionais de educação, constituindo

uma experiência extremamente importante em sua vida acadêmica.

Um dos coordenadores quando perguntado sobre seus avanços e processos

na área de formação continuada e pedagógica respondeu que

Sobre formação pedagógica... a gente tem resistência ao pedagogo... depois que eu fui
assumir  a coordenação de curso vi que isso é besteira. Eu aprendi muito na coordenação, a
respeitar essa preocupação  dos pedagogos, com o projeto didático pedagógico, com os
conteúdos, etc86.

                                           
84 G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
85 C. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
86 H. Coordenador entrevistado pela autora no dia 17/06/2004.
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Os coordenadores de curso das outras licenciaturas além da Pedagogia

demonstraram em sua maioria uma certa resistência para reflexões acerca de

questões pedagógicas. Mas o fato é que a vivência na coordenação de curso

qualifica não somente sua ação docente, como também lhe oportuniza uma

compreensão maior a respeito do projeto pedagógico.

Historicamente, essa lacuna formativa traz um distanciamento e uma falsa

dicotomia entre saber pedagógico e científico e que impõe quase um exclusivismo

entre uma dimensão e outra a fim de compor o ideário docente. Um depoimento

advindo das entrevistas realizadas reforça essa questão, quando a professora se

refere de forma generalizada aos próprios colegas professores dizendo:

São excelentes pesquisadores, diretores, cientistas, mas não são bons professores e também
existem pessoas que são bons professores e fracos pesquisadores.Há uma heterogeneidade.
Um compensa o outro. O problema é que quando dessas vertentes fica mais forte do que a
outra87.

A coordenadora critica a incompatibilidade entre  pesquisador e o professor.

No pensamento do professor a representação do pesquisador docente ainda é frágil.

Parece que há uma falsa divisão de papéis docentes e portanto incompatibilidade. A

integração ficaria dependente de uma complementaridade entre os dois papeis para

existir o equilíbrio tão desejado. Na representação do cientista, prevalece a pesquisa

e não a docência e vice-versa. São duas vertentes separadas? Onde fica o

educador unitário? Ele existe?

A postura do professor cientista é a de produzir e a de orientar a produção de

conhecimentos, aperfeiçoando a proposta curricular do curso, potencializando o

papel da educação e da Universidade no cenário social.

A fala docente em questão ainda aponta para a atribuição de maior status

social ao papel de cientista do professor, em detrimento do papel de cientista e

continua:

Como coordenadora eu vejo hoje a minha briga, quando estamos escolhendo um professor
aqui nos concursos, acabamos escolhendo um pesquisador e não um professor88.

                                           
87 G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
88 G.  Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004
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Porém, ao coordenador de curso, atribui-se uma terceira dimensão, que

juntamente com as outras duas – docência e pesquisa – compõe seu perfil

acadêmico: sua função dirigente.

É neste sentido que o trabalho intelectual do coordenador de curso torna-se

mais intenso, porque ele precisa orientar a organização em seu curso os processos

educativos pelos quais os professores formadores de professores irão promover a

aprendizagem do pensamento. É uma rede complexa e caleidoscópica que gera

movimento formativo do pensamento e da construção do conhecimento

infinitamente. O nosso coordenador de curso é um intelectual que se predispôs e

cuja vontade e disponibilidade em organizar esse processo formativo foi referendada

democraticamente pela sua própria comunidade, sua base: colegas professores,

alunos, técnicos, enfim, os sujeitos ativos de cada um dos cursos de licenciatura da

Universidade Federal do Paraná.

Todo homem, fora de sua profissão desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é,
é um "filósofo", um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção do mundo,
possui uma linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar
uma concepção do mundo, isto é, para suscitar novas maneiras de pensar89.

Os sujeitos desta pesquisa têm em comum o fato de serem profissionais

totalmente envolvidos com a instituição no aspecto administrativo. A tarefa de

coordenar o curso fez em alguns casos com que as atividades acadêmicas e de

pesquisa fossem momentaneamente minimizadas. Em outros casos não, já que

alguns coordenadores não abriram mão de atividades das quais participavam

ativamente dentro e fora da Universidade, seja com pesquisa, movimentos sociais

ou de representação acarretando uma carga horária em alguns casos até sufocante.

Eles têm a consciência e têm concordância em relação ao aspecto da formação

continuada, mas poucas declarações apontaram efetivamente experiências recentes

de formação continuada recentes. A prioridade tornou-se a coordenação de curso,

como evidencia a fala a seguir:

É preciso priorizar a coordenação de curso. Sou obrigado a fazer opções até para levar a
pesquisa. Acredito na pesquisa como principal instrumento pedagógico no ensino superior,
não vejo esta separação. Invisto muito em oficinas pedagógicas90.

                                           
89 GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. Volume 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.p.53.
90 C. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
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O professor pode vir a ter a sensação de que sua formação continuada está

estagnada por conta da forte agenda de coordenação e dos outros compromissos,

mas na verdade o contexto da vivência deste gestor acaba envolvendo-o em uma

experiência de formação continuada um pouco diferente da usual, dada a natureza

de sua função gestora. A experiência de coordenação é muito rica para a

qualificação docente. Por vezes o professor não percebe isso.  A fala a seguir citada,

atesta o fato:

Em relação à formação continuada, pouca experiência, mas na verdade eu estou vivenciando
isso agora, como coordenadora de curso. As oportunidades aparecem, na aqui estou sempre
sobrecarregada com as coisas91.

A formação continuada nesse contexto se dá no envolvimento com as

discussões do currículo, do projeto político pedagógico, sobre avaliação docente

pelo discente, sobre a organização do trabalho administrativo e pedagógico em seu

departamento, na organização de cursos, palestras, viagens, nas discussões de sua

área de conhecimento e nos momentos coletivos da vida universitária,

representando seu curso e até mesmo nos momentos de conflito na vida

comunitária, que ele precisa administrar.

O conjunto dos depoimentos obtidos demonstrou a noção de formação

transversal que exige a atividade docente. Um destes depoimentos, representa bem

o que foi dito em relação a este ponto:

Durante a vida, o professor precisa estar envolvido com um processo de educação
continuada e isso vale para qualquer profissão. Não dá para parar. O papel do professor é
muito grande e ele é um formador92

Exercer um papel de coordenador de curso proporciona a este docente não

só uma experiência administrativa, acadêmica ou formativa, mais sobretudo a

experiência humana em todos os sentidos que uma experiência intensa de vida

pode oportunizar, preparatória para outras mais intensas e ricas ainda, seguindo,

como cantaria Gonzaguinha na “beleza de ser um eterno aprendiz”.

Felizmente, o balanço geral desta experiência de vida em sua atividade

docente, expresso de um modo ou de outro nas entrevistas, foi positivo na opinião

                                           
91 G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 15/06/2004.
92 I. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 17/06/2004.
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dos coordenadores, que sentiram sensivelmente a experiência como forma de

conhecer melhor seu curso e refletir sobre sua prática docente. A fala a seguir

expressa esse sentimento:

E sou coordenadora de curso, que é um cargo administrativo. Penso que todo professor
deveria passar por ele, faz a pessoa cair na realidade, conhecer as pessoas, os lugares e a
estrutura da Universidade. É um cargo que possibilita uma experiência diferente daquela de
professor, mas que é extremamente desgastante, com muitos conflitos93.

5.2.2 A interação e mediação em sala de aula na construção do pensamento
docente

O professor faz pedagogia, mas na hora de planejar não leva em conta a teoria. Há uma
teoria dizendo que a aprendizagem é mediada, que nós aprendemos com a mediação de
alguém e que há um momento em manifestamos a teoria individualmente. A avaliação tem
que servir para a gente continuar aprendendo, para tomar decisões. Isso pode ser um
pouquinho frase feita, mas não é. Quero pensar assim, quero planejar minhas interações e
assim já estou avaliando, estou avaliando minha própria capacidade de fazer. Devo contar
com as ajudas dos alunos que eu estou avaliando, na medida em que e possam contribuir
com a minha aula94.

A Universidade proporciona um ambiente de aprendizagem para adultos.

Adultos que já cumpriram etapas anteriores de sua escolarização e que em processo

formativo, buscam sua profissionalização. No caso em questão, profissionalização

em educação.

A andragogia, enquanto conceito de educação que discute o “ensino para

adultos” vem explicar mais claramente a especificidade com a qual precisa ser

tratada a questão, considera alguns pressupostos.

Na Universidade aos alunos devem ser estimulados à resolução de

problemas cotidianos com base na troca de experiências. Portanto, o desafio

colocado para os professores formadores de professores é que promovam ao

máximo o diálogo dentro da sala de aula e estimulem a troca de experiências,

considerando suas histórias de vida como rico recurso de aprendizagem e a

avaliação como momento de produção do conhecimento.

Outro elemento a se considerar é que todo ambiente de aprendizagem, e

neste caso específico o da Universidade, reproduz em sua organização, a dinâmica

                                           
93 I. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 17/06/2004.
94 D. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
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social mais ampla, ao mesmo tempo em que dela participa em sua construção e

movimento.

Assim, para analisar o movimento interno da Universidade, precisamos

compreender um pouco a natureza das mudanças de infra-estrutura pelas quais

passa nossa sociedade, considerando que tais mudanças definem em parte aspectos

da organização e funcionamento da Universidade brasileira.

A revolução tecnológica, responsável por novas formas de organização social,

revolucionou também as relações humanas, o conhecimento passou a ser tratado de

outro modo e as condições de produção exigiram que este fosse popularizado,

socializado, distribuído. O monopólio da educação e do conhecimento não mais

caberia em uma sociedade, na qual a informação já não é mais monopolizada e na

qual o mercado de trabalho e a nova organização da sociedade exigem trabalhadores

com um perfil mais especializado e aperfeiçoado.

As relações sociais estão alteradas por conta das novas tecnologias, e  com a

mudança infra-estrutural, vieram as mudanças  nas relações dentro do ambiente de

aprendizagem. Pelo menos em tese... A relação entre professor e aluno continua em

debate e não se fala mais de um lado que sabe muito e de outro que não sabe nada,

ou seja de uma relação passiva de transmissão e recepção de conteúdos. “A

avaliação deve significar justamente a relação entre dois sujeitos cognoscentes que

percebem o mundo através de suas próprias individualidades, portanto

subjetivamente. O que importa é dinamizar essa relação ao invés de aproximá-la da

precisão das máquinas95”.

Hoje mais do que nunca professor e alunos precisam ser cooperativos na

construção de uma aprendizagem que é coletiva e constante. Processo no qual o

professor também aprende enquanto ensina e assim ensina mais e melhor porque

aprende constantemente. Os alunos por sua vez trazem conhecimentos para a sala

de aula, conhecimentos que são acessados pelos vários meios de comunicação.

Então, se a informação e conhecimento hoje são mais dinâmicos, mais rápidos, mais

pessoas podem de uma forma mais simples, acessar novos saberes o que possibilita

uma popularização desses saberes que antes eram monopolizados. Assim, a

democratização dos meios possibilita a democratização dos saberes e solicita dos

                                           
95 HOFFMANN, J. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Educação
e Realidade, 2001.p.58.
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educadores um repensar da organização escolar em todos os seus níveis. Tal

reorganização, passa pelo repensar da didática e evidentemente pelos processos de

avaliação.

Será que tal análise reflete a realidade das salas de aula universitárias?

O que se discute é que um ambiente de aprendizagem no qual se faz

avaliação, precisa ser em sua essência, dialógico. Isso quer dizer que desde o seu

planejamento até seu desenvolvimento, a postura do professor em relação a seus

alunos, quanto ao trato do conhecimento e relação estabelecida durante os momentos

de convivência e de aprendizagem, deve ser mais democrática e não autoritária,

bilateral ao invés de unilateral, amorosa (no sentido pedagógico da palavra) no lugar

de ser cientificista e calculista. Em se tratando do ensino superior, formativo de

profissionais, o ambiente bilateral e democrático de aprendizagem em sala de aula,

ainda demanda muita discussão e participação continua e coletiva em processos

formativos, para que tenha efetividade.

No âmbito do conhecimento, o ensino superior percebe a necessidade de se abrir para o
diálogo com outras fontes de produção de conhecimento e de pesquisa, e os professores já se
reconhecem como não mais os únicos detentores do saber a ser transmitido, mas como um
dos parceiros a quem compete compartilhar seus conhecimentos com outros e mesmo
aprender com outros, inclusive com seus próprios alunos. È um novo mundo, uma nova
atitude, uma nova perspectiva na relação entre professor e o aluno (...).96

Mas então, o que há de errado? Se, por exemplo, as novas tecnologias

avançaram na estruturação de uma nova sociedade, não seria de se esperar que as

relações dentro da escola e dos ambientes de aprendizagem fossem pautadas por

outros tipos de sentimentos e comportamentos que não aqueles de unilateralidade, de

autoritarismo e até mesmo humilhação em muitos casos? A democratização dos

meios de comunicação não deveria ter influenciado as instituições escolares a tal

ponto de ter mudado a relação entre professor e alunos? E mais? Não deveria ter

mudado o processo avaliativo? Onde está a contradição? Talvez o fato de que a

verdadeira democratização social e dos meios de comunicação não houve ou ainda,

não chegou aos espaços de aprendizagem.

O professor está inserido neste contexto que histórica e dinamicamente se

refaz no cotidiano de sala de aula. Seu papel no processo de organização do trabalho
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pedagógico é que faz a diferença. ”O conceito de professor como mediador que vem

explicar ou descrever uma nova função docente, nem sempre é aceito tranqüilamente.

Por um lado pode representar ao professor um enfraquecimento daquilo que ele

efetivamente sabe desempenhar: informar, propor atividades, avaliar, disciplinar. Por

outro, pode parecer exigir-lhe funções para as quais ele não está preparado.”97

Uma sala de aula dialogada é fruto de um longo processo e pressupõe além da

existência de uma estreita relação com o projeto pedagógico institucional e o fato de

estar em consonância com o currículo do curso e sua organização, a adoção de uma

postura didática diferenciada por parte do professor, fruto de sua vivência e formação.

A ousadia da mudança pode vir do próprio professor que “redefine o sentido da

prática avaliativa. A avaliação como um processo de reflexão sobre a para a ação

contribui para que o professor se torne cada vez mais capaz de recolher índicios, de

atingir níveis de complexidade na interpretação de seus significados e de incorpora-

los como eventos relevantes para a dinâmica de ensino-aprendizagem”.98

Um gestor enquanto professor tem as condições e também o compromisso de

manter um bom diálogo com seus alunos em sala de aula. As colocações seguintes

vindas dos coordenadores relatam experiências positivas neste aspecto, suscitando

até flexibilidade na organização de seu trabalho pedagógico em sala de aula:

Converso muito com meus alunos, já fazia isso quando era professora e hoje tenho uma
visão bem melhor.99

Quando eles contam sua experiência, eles não acabam mudando minha forma de ver
avaliação, mas quando eles me dão retorno, e a gente trabalha os temas dos textos eu peço
que eles façam a relação dos temas trabalhados100

É um processo que o aluno vai aprendendo ao longo do tempo. Eles ficam ansiosos, existe a
possibilidade de que o professor erre na correção. Ele tem a oportunidade de tirar dúvidas.101

A história deles, sobre o que passaram na avaliação eles vão me contar, por exemplo, se
eram muitos textos, se eram ou não adequados, o quanto é importante para a prática ou não.

                                                                                                                                       
96 MASETTO, M.T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo:
Summus.2003.p. 14.
97 ENRICONE.D, GRILLO, M. (org). Avaliação: uma discussão em aberto. Porto Alegre: EDIPUCRS,
2000.p.61.
98 ESTEBAN, M.T. Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de Janeiro.
DP&A.2001.p.24.
99 G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
100 A.  Coordenador entrevistado pela autora no dia 06/11/2003.
101 E. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
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É nesse sentido que eu tenho que eu vou repensar a avaliação e quanto eu posso
redimensionar.102

Proporcionar um bom ambiente de aprendizagem faz parte deste compromisso

em superar as práticas educativas, burocráticas, autoritárias e excludentes.

A prática de se trabalhar com a educação de adultos supõe, por parte dos professores,
estabelecer um clima físico (desde a arrumação das carteiras em círculo) e psicológico que
propicie uma atmosfera de mútuo respeito e confiança entre os participantes, enfatizando
assim a aprendizagem como algo agradável; envolver os participantes no diagnóstico de suas
necessidades e encorajá-los a identificar recursos e estratégias que lhes permitam atingir os
objetivos; compartilhar com os aprendizes a avaliação de sua aprendizagem103

Faz parte do ambiente favorável à aprendizagem, um bom relacionamento

entre professores e alunos. O princípio dialógico deve reger essa relação. A

possibilidade de estabelecer o diálogo com o aluno adulto da Universidade propondo

a negociação sobre a forma de trabalho em sala de aula, é muitíssimo bem-vinda.

Pode-se também dialogar com os alunos sobre quais técnicas vamos utilizar nas aulas.
Mostrar-lhes a importância de estarmos aproveitando o período de aulas para estudar, ler,
debater, resolver casos, fazer exercícios, discutir casos clínicos, participar de aulas expositivas,
etc. Ajudar os alunos a perceberem que o espaço de sala de aula não é apenas para o
professor falar e o aluno ouvir, mas um tempo de ambos trabalharem  para que a
aprendizagem ocorra e para tanto será necessária uma preparação de leitura e estudo fora do
período de aula. As aulas, então, serão desenvolvidas com técnicas que motivem os alunos
diversificando a forma de aprender, incentivem a participação, propiciem a integração do
grupo, explorem a possibilidade da interaprendizagem.104

A postura dialógica está implícita nos relatos dos professores quando

questionados a respeito da conversação com seus alunos em sala de aula. Tal

postura não diz respeito somente ao diálogo em seu sentido mais estrito, de

comunicação necessária para o encaminhamento metodológico da disciplina, mas sim

no sentido de manter uma prática pedagógica dialogada, na qual a comunicação, o

diálogo, o acordo e organização coletiva do trabalho pedagógico em sala de aula seja

uma constante. O professor que age assim entende esse canal enquanto sendo

elemento didático estratégico para o envolvimento e participação do aluno na

disciplina.

                                           
102 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.

103 MASETTO, M.T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.53.
104 Ibidem p.51.
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Esta estratégia didática não é patrimônio de professores de determinadas

áreas do conhecimento, mas é patrimônio de uma concepção dialógica de avaliação,

de um pensamento pedagógico que valoriza a interação entre professor e alunos e

que entende a avaliação como processo desencadeador da aprendizagem de fato,

ultrapassando as barreiras impostas pelas artificiais barreiras das diferentes

naturezas das ciências e conhecimentos.

 Algumas falas dos entrevistados relatam este tipo de postura dialógica em sala

de aula:

Eu acredito muito no convívio intenso, no diálogo.105

Uma hora eu parei tudo e perguntei porque metade da sala tinha ido embora hoje, o que
havia de errado? Vamos nos avaliar aqui.106

Eu digo aos alunos que vamos começar de um determinado modo mas que nada impede que
eles promovam sugestões. O processo quando é sedimentado, irreversível, dá uma espécie
de conforto individual, eu fiz... estou descomprometido.107

Gosto muito da avaliação coletiva. É um momento muito rico em que eles podem pensar o
seu trabalho e também pensar o do outro. É uma construção da coletividade para que todos
cresçam.108

A produção intelectual promovida por um bom ambiente de sala de aula, é

claramente percebida e rende bons frutos para professores, alunos e a instituição.

Quando o professor se dispõe a mediar pedagogicamente o processo de

aprendizagem, "não é de se estranhar que os alunos possam aprender com a troca

de informações que trazem, com as discussões que promovem, com os diálogos que

estabelecem, com as explicações mútuas que se oferecem".109

De maneira geral ainda são poucas entre os professores, as experiências nas

quais os resultados dos textos, produções e pesquisas realizadas nas avaliações e

espaços de sala de aula da graduação, geram projetos de extensão, sites na internet,

trabalhos comunitários, tornando-se sua essência, fazendo a diferença, na formação

                                                                                                                                       

105 C. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
106 B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 07/11/2003.
107 D. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
108 I. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 17/06/2004.
109 MASETTO, M.T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.55.
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daqueles graduandos, porém são estratégias adotadas e bem recebidas pelos

professores coordenadores em suas salas de aula, segundo seus próprios relatos.

O resultado qualitativo da participação de uma avaliação dialógica, diagnóstica

e qualitativa, foi a vivencia de um espaço acadêmico que o tornou um ser mais

cooperativo, participativo, mais ético, melhor profissional e cidadão.

É como nos afirma Paulo Freire:

O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles é dialógica, aberta,
curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que
o professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos... O sujeito que se abre ao
mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como
inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História.110

As experiências de co-gestão estão diretamente ligadas a uma postura docente

de mediação pedagógica, condição necessária para a participação e o diálogo me

sala de aula. A fala seguinte referenda essa posição:

O aluno tem que ser co-gestor, aluno tem que ajudar a planejar a aula, isso exercita sua
capacidade de decisão, de estabelecer prioridades, escolhas. Aluno é um planejador sim,
tenho que oportunizar isso, eles não podem ser meros repetidores, e aí eu já estou avaliando.
E quem ajuda a decidir também pode se responsabilizar. (...) O modo como os alunos
apresentarem vai denunciar parte da qualidade do meu trabalho, mas não linearmente.
Quando a gente abre para o aluno ser o gestor de sua aprendizagem, o seu trabalho não é
reflexo linear da orientação do professor, o seu trabalho tem um certo grau de autonomia. O
aluno tem a orientação, mas tem autonomia para planejar o seu trabalho.111

Outra  manifestação docente expressa a importância da mediação além da

organização do trabalho didático de sala de aula, mais especificamente da

aprendizagem:

os alunos aprendem mediante diferentes estilos de aprendizagem e por diferentes caminhos
que precisam ser respeitados; aprendem pela troca de idéias, por informações e
experiências.Eu acredito muito na pesquisa, no aprender fazendo, o que eu imagino como um
ideal de curso e um sistema de avaliação seria numa linha oficinal, de laboratório, com um
conjunto de alunos que produzem juntos... Essa avaliação que dispensa instrumentos mais
formais, seria um pouco mais utópico, por conta da massificação, da quantidade de alunos, aí é
preciso cair nestes instrumentos mais formais de avaliação. No dia a dia você sabe com
perfeição que vai atingindo suas metas e avançando. Esse seria um pouco meu ideal de
graduação.112

                                                                                                                                       

110 FREIRE.P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999.p.96.
111 D.  Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
112 C.  Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
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Este ideal de prática pedagógica é um entendimento que faz parte de um

pensamento pedagógico presente, mas em construção, muitas vezes em

consolidação, pelo qual o professor muitas vezes ainda não está convicto. A história

de vida acadêmica e experiências de avaliação nem sempre trouxeram resultados

positivos, não fazem parte constante da trajetória do professor. A fala a seguir

exemplifica com clareza essa consciência:

Eu leio muitas coisas a respeito sobre avaliação quando tenho chance e também sobre
atitude em sala de aula. Eu tento, mas  ainda sou limitado. A gente tem uma limitação
histórica. Todos nós fomos criados num processo de avaliação que fica incutido
internamente.A gente tem que fazer um esforço para se livrar dessas amarras daquele jeito
que o professor sempre fez com você, mas agora você é o professor. E agora? Como não
repetir isso? Qual é o outro modelo que você tem? A educação é muita baseada em modelos,
tem que ter uma experiência diferente para mudar e a maioria de nós nunca teve. (...) Eu
tenho o maior carinho e respeito com o processo de avaliação, porque eu penso que é um
processo traumatizante, que deixam as pessoas apreensivas, ainda mais essa questão de ter
que existir uma nota, uma quantidade para medir a pessoa, isso para mim, é muito
complicado. Realmente não consegui achar uma solução adequada para isso. É uma coisa
que me atormenta como educador. 113

Esta limitação histórica de que fala o professor, é dada por vários elementos,

como as experiências de vida que consolidam aspectos da concepção e prática

avaliativa. São experiências positivas e negativas, que incorporadas pelos

professores delimitam sua prática atual:

Fiz uma avaliação que na verdade foi uma orientação. Ele me deu condições para que eu
avançasse. Hoje em dia eu faço isso com meus alunos. Se o cara foi mal e está querendo
estudar de novo, está em condições, eu faço a prova de novo. O aluno está se propondo a
fazer de novo o trabalho. Esse professor era assim, tinha uma didática, era excelente pessoa,
pena que agora está aposentado.114

Esse episódio foi marcante. Quando o aluno não quer estudar ele se reprova. Essa é a minha
concepção.115

Um dos coordenadores entrevistados, sintetizou bem a proposição em torno

das interações em sala de aula:

Então, professores do mundo, temos que planejar as interações! 116

                                           
113  B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 07/11/2003.
114   B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
115   G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
116 D. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
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5.2.3 A concepção do processo formativo do qual participa como docente e
coordenador

Os cursos de formação de profissionais da educação estão inseridos em vários

contextos que orientam e determinam sua organização curricular e as estratégias de

ensino aprendizagem.

O professor universitário tem um grande papel nesse processo, sendo que sua

efetiva participação é fundamental para o enriquecimento de tais questões e portanto

do funcionamento do projeto pedagógico de seu curso, desde que tenha clara sua

contribuição. Quanto a esse ponto Masetto entende que o professor universitário, em

especial o dirigente político-pedagógico, tenha a convicção plena em relação a

questões como “formação de pessoas que sejam profissionais competentes e

cidadãos co-responsáveis pela melhoria da qualidade de vida da sociedade em que

vivemos: melhoria da qualidade dos cursos de graduação das universidades;

desenvolvimento dos aspectos profissionais e gratificantes de nossa docência no

ensino superior.” 117

 De forma qualitativa, contribuindo diretamente na formação de profissionais e

cidadãos, o coordenador de curso universitário é parte do movimento de mudança ou

então de conservação do estado atual das nossas Universidades, uma vez que dele

pode partir ou não a iniciativa para se discutir no bojo de seu curso, elementos do

projeto pedagógico como perfil do profissional, o aspecto curricular, estratégias de

formação continuada, a política de incentivo institucional à formação docente, a

integração entre os departamentos, a descentralização administrativa, os processos

pedagógicos e didáticos, entre eles a avaliação. Não só a avaliação de desempenho

do aluno, mas também a avaliação docente pelo discente pela qual é diretamente

envolvido e ainda outros itens da avaliação institucional, como a avaliação da

estrutura física, de pessoal, de ingresso de alunos, docentes e funcionários técnico-

administrativos, curricular, de pesquisa e extensão e administrativa.

Há uma preocupação coma discussão da profissão professor e sua

importância social e o cuidado com a trajetória de formação dos alunos no sentido

de desenvolverem minimamente competências pedagógicas para a atuação no
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ensino básico, principalmente no que diz respeito à relação teoria x prática, uma vez

que se trata da formação inicial de educadores, processo o qual os coordenadores

de curso também vivenciaram e tiraram suas experiências.

As falas seguintes dos coordenadores revelam uma preocupação com tal

processo, em vários sentidos, desde a concepção até a viabilidade de funcionamento

do curso:

O mais importante é eu tentar passar para eles a responsabilidade de ser educador. É fazer
várias conexões e sentir a prática de educador verdadeiramente. Como professores a gente
tenta trabalhar pelo melhor caminho que a gente acha que é melhor para o aluno, mas nem
sempre o que pensamos que seja melhor é o que realmente a gente vai atingir.118

O que eu levo em consideração é que o professor tem que estar preparado e ter um nível de
conhecimento bem mais profundo para poder perceber em sala de aula, as diferenças entre
os alunos e as suas maneiras de chegar aos mesmos resultados, por vários caminhos.119

É preciso ver o que é mais significativo para os alunos, dependendo de como a gente
organiza a turma e dependendo de como a gente organiza isso, vai ficar marcado para o
aluno para o resto da vida. O principal é que eles pensem na prática deles, se eles estão
atendendo seus alunos, se não estão discriminando. Esse é o compromisso de ser educador
e de estar mediando. 120

Tudo que ele aprende, os conceitos que utiliza, ele sempre vai usar. Ao final do primeiro ano
de curso, ele já aprendeu a raciocinar matematicamente. Muitas vezes ele não enxerga isso e
ficam revoltados e dizem que nada do que aprenderam, serviu para ensinar seus alunos. É
um dilema que não está resolvido.121

Se no primeiro ano, principalmente quem está mais voltado a área pedagógica, no sentido
mais educativo, não dá esse retorno para o aluno, esse incentivo o aluno passa a rejeitar e
não gostar da disciplina e não consegue ver a importância e a dimensão disso para sua
formação. É preciso levar o aluno a compreender a importância disso, das leituras122.

Os coordenadores de curso reconhecem a importância dos projetos de

pesquisa e extensão voltados para o ensino nas licenciaturas. Alguns deles

pessoalmente coordenam ou já coordenaram este tipo de projeto, dele participaram

ou então estimulam seus alunos a deles participar. Isso porque sabem da

importância da prática social fora da sala de aula para sua própria formação

continuada e a boa formação de seus alunos.

                                                                                                                                       
117 MASETTO, M. T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.186.
118 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
119 F. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
120 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
121 F. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
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O depoimento a seguir expressa uma visão hoje consolidada entre os

coordenadores, a respeito da questão, tocada de várias formas no mesmo sentido,

durante as entrevistas:

A maioria dos professores do nosso curso continua com a mesma formatação, aula
expositiva, avaliação teórica, avaliação prática, aquela coisa bem clássica. Os alunos vão
continuar tendo esse modelo e vai ficar uma coisa difícil, salvo aqueles que se aventuram a
fazer alguma coisa diferente, como aqueles que participam do Licenciar, por exemplo.123

Ou seja, apesar das tentativas e do discurso consciente do coordenador, há o

reconhecimento que por vezes ele mesmo ou seus colegas enxergam o

distanciamento entre o curso desejado e o que existe na realidade.

De acordo com a projeção de um ideal de docência, é inevitável a

comparação com a realidade de forma generalizada e surgem as queixas e

preocupações:

Tem todo tipo de professor, tem aquele que gosta de dizer que o índice de reprovação dele é
de 70%. Este não é professor, é uma coisa. Ele acha que é Deus. O professor quer que seus
alunos passem, que todos tenham condições mínimas, sigam para frente. Na verdade aquilo
é parte que vai ser fixada mais para frente. Se isso não estivesse fixado, os professores dos
outros anos não conseguem por os tijolos seguintes porque a base do muro não tem
sustentação. 124

Então, que críticas que eu faço a nossa instituição ou ao nosso curso? É que dos nossos
professores são poucos os que têm formação específica para serem formadores de
professores. Eles não têm formação específica de docência, somente a experiência
profissional ajuda nesse sentido. Estamos carentes disso. Mas quero provocar os colegas
para essa discussão. 125

Não temos pessoas especializadas em educação. Seria ideal que o professor destas
disciplinas fosse especializado em licenciatura, em pedagogia.126

Obviamente muitas experiências que transcenderam essa situação foram

relatadas e enquadradas por eles mesmos como ações minoritárias.

Os coordenadores em seu papel dirigente, por vezes procuram romper com a

situação buscando promover em suas ações experiências na tentativa de reunir

professores e relataram para este trabalho de pesquisa, experiências positivas

como:

                                                                                                                                       
122 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
123 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
124 F. Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
125 E. Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
126 H. Coordenador entrevistado pela autora no dia 17/06/2004.
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Procurei fazer discussões com os professores, na tentativa de inovar nesse processo de
avaliação. Alguns professores pensam que nossa forma de avaliar é obsoleta, ultrapassada
para os tempos de hoje. Realmente, hoje eu estou em dúvida por um motivo, ao mesmo
tempo em que eu ensino para os alunos que há uma maneira de pensar e de se expressar e
que isso é importante para que ele possa traduzir seu pensamento  para que outra pessoa
consiga entendê-lo do que simplesmente pedir a ele determinadas respostas: a, b, c, d ou e.
Nesse sentido é que vejo a dificuldade da avaliação. 127

A coordenação de curso tem pouca chance de atuar de fato na discussão dos projetos
pedagógicos da Universidade, porque isso sempre vai esbarrar lá no departamento, e na hora
que chegar lá no professor que está lá no departamento, então eu resolvi usar uma estratégia
um pouco diferente aqui nessa coordenação, que é trazer os professores aqui para dentro da
coordenação, que foi essa estratégia de criar disciplinas da coordenação, então elas não são
mais lotadas nos departamentos, elas vão ser lotadas na coordenação. Nós temos um rol de
disciplinas optativas e eu estou criando agora, (...). O professor que quiser testar uma
disciplina pega um código e monta sua disciplina. Sem o professor perceber ele está vindo
para a coordenação fazer o curso, que é uma tática que a gente está usando para tentar
resolver esse problema, mas eu não sei se vai funcionar. Eu procurei as disciplinas que eram
correlatas e conversei com os professores, mas isso foi iniciativa minha, que nós aqui na
coordenação deveríamos fazer e não fazemos. Mas foi iniciativa minha, eu fui aos
departamentos e conversei com os professores.128

Ou seja, quando se fala em qualidade de ensino, há que se pensar em

qualidade de efetiva participação acadêmica e social do professor universitário que é

parte de uma instituição que forma profissionais e entre eles as futuras gerações de

professores de ensino fundamental e médio.

O projeto político pedagógico é vital para que a instituição siga um rumo, para

que alcance seus objetivos, como também para as discussões em torno da grade

curricular, das questões legais que regem a educação superior e o movimento de vida

acadêmica no interior da Universidade, principalmente as questões didático-

pedagógicas de sala de aula e entre elas a da avaliação e tem tomado boa parte da

agenda dos coordenadores de modo geral. Seguem as declarações:

O coordenador não deveria ser o sujeito que apenas cobra o projeto documental e sim o que
cobra o compromisso vivo dos professores. O projeto seria expressão do compromisso vivo
dos professores. 129

Para que os próximos coordenadores não precisem ficar reinventando a roda, uma das coisas
que procurei fazer foi fazer com que os coordenadores anteriores participem do colegiado,
para se garantir o que foi discutido anteriormente. 130

                                                                                                                                       

127 E. Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
128 B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 07/11/2003.
129 D. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
130 E. Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
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Os professores das várias ciências poderiam trabalhar em conjunto, seria um compromisso
maior com o aluno, com a aprendizagem do aluno. Atualmente o professor só tem
compromisso com o ensino, não acompanha a vida acadêmica do aluno. O professor se
comprometeria com a formação do aluno. 131

Não gosto do modelo de prática pedagógica concentrada, porque na medida em que temos
que pensar somente as especializações, de certo modo somos dispensados de pensar a
educação. 132

Segundo a análise dos coordenadores, outros elementos ajudam a formar o

profissional desejado que tenha outras habilidades e que tenha iniciativa e

flexibilidade. Outras condições como a mudança de currículo por exemplo, podem

sugerir a abordagem de aspectos como aprendizagem permanente, valores, ética.

Muitos elementos são dados pela convivência acadêmica:

A gente aprende na prática a ter uma visão do curso. Quando o professor é coordenador
acaba tendo uma visão diferente da teórica sobre o currículo. É outra visão. Ouvindo o aluno,
ele vai me influenciar numa futura discussão sobre o currículo que eu tenho, eu conheço
melhor o currículo, ele me dá retorno sobre seu curso, eu venho recebendo o aluno aqui. Eu
costumo ouvir o aluno sobre o curso que fez, que está fazendo, o modo como está lendo seu
curso, porque ele tem um outro olhar sobre a realidade. Aqui me dizem que eu não preciso
receber os alunos e eu respondo que eu na minha condição de coordenador, tenho
autonomia para receber o aluno, sem ferir os tramites. È uma prerrogativa. 133

Tais questões seriam viabilizadas e trabalhadas tendo como origem uma

profunda mudança nas estruturas curriculares dos cursos de graduação. Debatendo

esta questão, Masetto defende uma:

formação profissional simultânea com a formação acadêmica, mediante um currículo dinâmico
e flexível, que integre teoria e prática, em outra organização que não aquela que acena apenas
para o estágio; revitalização da vida acadêmica pelo exercício profissional; desestabilização
dos currículos fechados, acabados e prontos; redimensionamento do significado da presença e
das atividades a serem realizadas pelos alunos nos cursos de graduação das faculdades e
universidades nos mais diferentes espaços de aprendizagem; ênfase na formação permanente
que se inicia nos primeiros anos de faculdade e se prolonga por toda a vida.134

A mudança curricular oportuniza uma mudança de avaliação. Marcos Masetto

discute a colaboração que o processo avaliativo enquanto sendo uma identificação de

                                           
131 D.  Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
132 C. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
133 D. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
134 MASETTO, M. T. Competência pedagóg ica do p rofessor un iversitário. São Paulo: Summus,
2003.p.15.
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aprendizagem do aluno e a busca da superação das suas dificuldade, ao mesmo

tempo em que avalia a proposta curricular de curso e a os desdobramentos de sala

de aula. Em relação a esta questão, segundo  Masetto, o desafio é “desenvolver uma

reflexão crítica é fundamental para o adulto, permitindo-lhe conhecer diferentes

teorias e pontos de vista, discutir alternativas para o exercício de sua profissão,

dialogar sobre os valores embutidos nas soluções técnicas apresentadas, analisar as

perspectivas do mundo social e político." 135

Outro elemento da vida institucional que orienta o processo formativo, orienta

a vida acadêmica e que dá uma das dimensões da concepção de avaliação na

instituição é dado por um elemento de ordem legal. Na Universidade Federal do

Paraná, a resolução que regulamenta a vida acadêmica, inclusive o aspecto da

avaliação é a Resolução 37/97/CEPE.

Esta resolução em seu artigo 92, parágrafo primeiro diz que “a avaliação deve

ser conduzida na perspectiva pedagógica e não punitiva da verificação da

aprendizagem”.136

Durante as entrevistas os coordenadores declararam seus entendimentos,

experiências e preocupações em relação às orientações dadas pela resolução 37/97

e as situações que eles mesmos enquanto gestores e professores vivenciam:

Existem professores que são plenamente conscientes das normativas que eles tem que
cumprir, então tem professores que entregam o cronograma, explicam os procedimentos de
avaliação, discutem com os alunos, depois da avaliação mostram as provas aos alunos,
discutem os resultados e existem aqueles professores que não fazem nada disso. Não existe
um padrão. Tem professores que mudam a data da avaliação sem consultar os alunos, têm
outros que como eu, por exemplo, para mudar a data da avaliação exigem um abaixo-
assinado, então tem todas estas nuances no processo avaliativo. Tem professor que solta as
notas no prazo certo, outros não, deixando os alunos malucos137.

Tem gente que segue a 37/97 como a palma da mão e tem gente que fala: quem faz a minha
avaliação sou eu. Não seguem nada, as provas, a freqüência... Não existe pelo menos na
coordenação um instrumento de observação e acompanhamento da 37/97138.

                                           
135  Ibidem. p.53.
136 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Resolução nº 37/97 - CEPE. Normas básicas de
controle e registro da atividade acadêmica dos cursos de graduação da UFPR. Curitiba: Pró-Reitoria
de Graduação da Universidade Federal do Paraná, 1997.p.64.
137 B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
138 G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004
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5.2.4 A influência da experiência de coordenação de curso na construção da
concepção de avaliação

Os nove coordenadores entrevistados possuem em média um pouco mais

que uma década de experiência docente no ensino universitário. O menor tempo de

experiência é de 04 anos e o maior é de 25 anos.

Apenas dois deles ministram disciplinas para o bacharelado de seus cursos,

não lecionado neste momento para as licenciaturas.

O número de alunos atendidos como professor em média no presente período

letivo é de 70, chegando a 120 em um caso e nenhum aluno na graduação, pela

dedicação exclusiva à coordenação de curso e à pós-graduação, juntamente com a

pesquisa e extensão universitária.

O tempo médio de experiência dos professores entrevistados na coordenação

de curso é em torno de um ano e meio.

TABELA 3 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM COORDENAÇÂO

Coordenadores Tempo d e Experiência (meses)

Sujeito A 21

Sujeito B 24

Sujeito C 06

Sujeito D 06

Sujeito E 36

Sujeito F 06

Sujeito G 06

Sujeito H 24

Sujeito I 36

Fonte: Entrevistas realizadas pela autora na UFPR.

A experiência de coordenação de curso, por sua própria natureza oportunizou

muitas vivências diferenciadas, significativas e reflexivas para a prática docente.

Houve relatos surpreendentes, de várias naturezas, que na avaliação dos

professores,  suscitaram aprendizados interessantes. O que se observou é que as

experiências boas, positivas, que valorizaram as tentativas e esforços de
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aprendizado dos sujeitos, foram extremamente marcantes e viraram referência de

forma de pensar e fazer avaliação. As experiências negativas, segundo seu próprio

julgamento marcaram como um modelo contrário o qual evita-se a reprodução. De

modo geral a experiência de coordenação mudou significativamente a forma de

pensar a avaliação para estes coordenadores, por conta do lócus privilegiado no

sentido de conhecer como coordenador a totalidade e complexidade do processo do

qual participa como docente e poder aprimorá-la. As declarações a seguir

comprovam tal influência:

A grande diferença é a noção do todo, de poder enxergar e tentar entender que por exemplo,
se um grupo de alunos está bem na sua disciplina, talvez não seja culpa sua. Eu me esforço
para fazer o melhor possível, não sei onde está o erro, talvez no curso que não está
preparando o aluno para chegar às disciplinas com maturidade suficiente139

Com certeza mudou muito. A idéia de avaliação em si é complicada. Não existe um
parâmetro. O melhor sistema de avaliação ao meu ver seria deixar o aluno passar por tudo e
ser avaliado no final140.

A minha avaliação em sala de aula melhorou bastante após a experiência, mexeu muito. A
gente tem contato maior com as demandas dos alunos, com as ações que eles fazem, com
os professores, com os conteúdos e as dificuldades deles em aprender. A gente fica com
outra visão. Quando comecei a dar aulas, exigia muito dos alunos e quando fui para a
coordenação, melhorei muito isso141.

Primeiramente, foi o fato de eu ter que me organizar mais para dar conta. Foi preciso planejar
e controlar mais o tempo, o cargo faz isso. Na sala de aula, devido ao fato de eu participar do
colegiado de curso, do fórum de coordenadores, começo a perceber que em certos aspectos
me tornei mais rígida com a avaliação e em outros, eu flexibilizei mais. É preciso
individualizar, não pode padronizar, cada aluno é diferente um do outro, com vivências
diferentes. É preciso olhar o aluno com o que ele trouxe até ali, o que é capaz de desenvolver
e onde ele chegou. Eu consigo agora olhar mais o indivíduo. É muito tentador cair na
padronização. O tratamento personalizado é mais difícil, precisa lidar com as variáveis e ao
mesmo tempo ser justo. É bem mais trabalhoso142

5.2.5 Os relatos sobre os efeitos das experiências diferenciadas de avaliação
docente, coletivas ou alternativas e institucionais na reflexão da prática avaliativa

No mundo pedagógico e avaliativo, as regras do jogo precisam ser acertadas

com antecedência, sendo que o professor deve manter o acordo realizado em

                                           
139 F. Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
140 G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
141 H. Coordenador entrevistado pela autora no dia 17/06/2004.
142 I.  Coordenadora entrevistada pela autora no dia 17/06/2004.
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relação aos critérios e formas de avaliação. O rompimento desse contrato por parte

do professor é algo antiético, principalmente porque essa quebra unilateral do

contrato didático, está resguardada pela autoridade que a figura do professor detém.

Alterar a avaliação que poderia ser um processo coletivo, envolvendo os principais

interessados - os alunos - assim como reprovar, além de um comportamento

antiético é um abuso da autoridade que lhe é devida.

Questionados a respeito deste ponto os coordenadores declararam o

seguinte:

eu sou claro desde o início e nossos alunos entendem e consideram justo. Eu também faço
uma auto-avaliação e depois da correção eu identifico os problemas de modo geral e faço
uma média da turma e faço uma avaliação das notas143.

Eu deixo claro já no primeiro dia, o procedimento de avaliação. Faço as recomendações,
determino as datas das provas, deixo claras as regras do jogo144

No primeiro dia de aula, eu esclareço tudo, dou a ementa e o conteúdo programático a
bibliografia e tudo que é pertinente145.

Mas a idéia de avaliação ainda expressa polêmicas e resistências nas falas

deste professores. A participação em avaliações institucionais e as tentativas mal

sucedidas de avaliação coletiva e auto-avaliação em sala de aula, provocou

desistências na adoção de alguns encaminhamentos didáticos de avaliação. Os

relatos demonstram este sentimento:

Já experimentei e acabei desistindo dessa idéia de auto-avaliação, etc, por conta do receio
dessa coisa da crítica pública. De um aluno encarregado de avaliar o outro, ter receio de fazer
uma crítica mais pesada, criando um sistema de autopoliciamento. Essa questão da avaliação
invertida, dos alunos avaliando os professores, eu era aluno eu defendia, mas hoje em dia,
depois de rever os resultados acho meio inócuo, meio pessoal, as avaliações eram levadas
para o lado pessoal, mesmo as questões pedagógicas. Penso que para esse tipo de
avaliação, os alunos precisariam criar um perfil sobre si mesmos, e os professores criam
também uma identidade do que seriam alunos e professores desejáveis, estabelecendo os
critérios. O objetivo não é a peneira da reprovação, nem a aprovação pró-forme. Penso que
um formato como laboratório abriria mais a possibilidade para isso. Seria mais o auto-
aprendizado, mais a capacidade de investigação, são outras variáveis. No conjunto o formato
é ultrapassado esse pacote todo e a avaliação que vem nessa forma também é ultrapassada,
a relação professor e aluno está desgastada e essa insatisfação é generalizada146

                                           
143 E.  Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
144 F.  Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
145 G.  Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
146 A.  Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
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Acho que faltou um pouco de experiência minha como professor naquele momento, para
saber dosar melhor as coisas. Eu gostei muito daquela avaliação. Pensei em fazer outras que
não precisassem identificação. A maioria ainda tem muito medo de se colocar, de falar147.

É outra coisa que tem muito discurso (avaliação docente) ,mas na prática não se faz... já
tentei até fazer isso com o Centro Acadêmico. Não mostram interesse. Existe uma cultura
contra avaliação, na Universidade Pública. É um absurdo.# Isso eu faço logo no início.# Faço
os ajustes de prazos. Considero isso, em relação ao que pedem as outras disciplinas.#  Ao
longo do curso cada vez mais dá para ir mapeando essas dificuldades148

Porém contrariamente às experiências que não surtiram o efeito desejado,

existem outras que vistas pelos olhares de certos professores, orientam a

caminhada e ainda proposições para a realização de uma avaliação dialógica e

reflexiva em sala de aula. Tais experiências alavancaram o pensamento docente,

movimentando o processo de construção da concepção de avaliação de forma

satisfatória. Os depoimentos que se seguem demonstram esta visão:

Na verdade o resultado das avaliações está mudando nossa rotina. Da primeira para a
segunda prova eu já mudei o conteúdo, porque tem coisas da primeira avaliação que tem
coisas importantes e se o aluno não entender agora ele não vai ser aprovado no final do ano.
Eu não posso deixar para o final, avaliar isso só na primeira prova, então eu faço uma
avaliação mais geral e vou fazendo um acompanhamento do nível de desenvolvimento dos
alunos naquela disciplina. Se eu sinto que aquele conceito, que aquela aula foi mal
aproveitada como um todo eu não posso ir para frente. Se eu vejo que eles já viram aquele
conteúdo, passo para frente. A avaliação deve ser feita sistematicamente149.

Resistência a gente tem, mas é preciso saber quando é possível ser mais flexível ou não. A
avaliação docente pelo discente é importante porque faz com que o professor faça uma
reflexão sobre sua prática e que elementos é possível mudar na avaliação e que não vai estar
em detrimento do conhecimento que o aluno vai ter da disciplina (...) Informalmente eu estou
o tempo todo tentando me avaliar em relação aos alunos150.

Faço muito essas conexões com os colegas, essas correlações com o conteúdo e sempre
digo, isso é cena do próximo capítulo, isso você já viu, isso você verá, mas não com relação a
avaliação. A avaliação é um momento enclausurado e isso eu ainda tenho que resolver.151

Eu faço avaliação de vários tipos. Depende da disciplina, do programa e do perfil da turma. É
preciso agir com diferentes estratégias conforme o perfil da turma. Algumas turmas produzem
mais, outras menos, sempre pensando no indivíduo, mas também no perfil da turma152

Se todo mundo tirou zero ou um algo está errado, pode ser na avaliação ou no conteúdo, algo
no processo de aprendizagem deu errado, a avaliação é sinal disso153.

                                           
147 F.  Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
148 H. Coordenador entrevistado pela autora no dia 17/06/2004.
149 G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
150 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
151 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
152 I. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 17/06/2004.
153 A.  Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
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Faço também uma avaliação diagnóstica da turma para saber em que patamar estão e
também para não dar conteúdos que eles já viram. Durante o ano vou percebendo como eles
reagem às provocações e atividades que estou propondo154

Eles colaboram dizendo que resolveram por outros caminhos. Em todo o caso é o
sistema..(...) Sem dúvida, segundo o nível de aproveitamento da turma eu tenho
imediatamente  uma resposta, primeiramente do que não ficou muito claro, então na primeira
oportunidade que tenho revejo o conteúdo, voltando e mostrando onde estão as lacunas e
fazendo os devidos alertas para a continuidade da disciplina. E também para sentir que
existem matérias que precisam de mais tempo para se trabalhar155.

O ideal seria mudar o sistema de avaliação, para ciclos ou módulos e a medida que o aluno
se sentisse capaz iria fazendo sua prova156.

E ainda neste aspecto, a confissão de que a avaliação está longe do ideal, do

que se deseja, mas há a convicção de que o possível está sendo realizado:

E eu não consigo avaliar como gostaria, valorizando o indivíduo, seus avanços, não dá tempo
de conhecer todos os alunos, eu conheço mais aqueles que mais participam em sala de aula,
eu faço na verdade algumas entrevistas com alunos sobre sua caminhada e o que ele sabe
da aprendizagem dos colegas. Algumas pessoas não falam sobre si, sobre suas dificuldades,
sobre suas aprendizagens, então pensando nisso me vali da possibilidade de ouvir os
colegas. Eu utilizo a estratégia entrevista, relate o que você aprendeu, seus avanços, os
autores que você pode citar, suas idéias principais e as aplicações no contexto e ainda tinha
uma pergunta sobre o envolvimento político dos colegas157

5.2.6 A Relação teoria x pratica: os impasses e distorções da prática avaliativa

Toda ação docente extrai sua consistência de uma articulação simbiótica com o discurso
pedagógico sendo o par ação/discurso tributário de uma concepção de conhecimento. Sem
discutir tal concepção, podem ser inócuas ações docentes que visem transformações tópicas
envolvendo temas específicos, diretamente relacionados com a prática docente em uma ou
outra disciplina158.

Para se compreender as contradições da prática avaliativa, em relação aos

impasses pedagógicos e seus processos de mudança, existe um elemento de

fundamental importância, que norteia a presente análise: as relações entre

concepções, discursos e práticas pedagógicas e avaliativas, suas origens e

desdobramentos.

                                           
154 I. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 17/06/2004.
155 E. . Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
156 E. Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
157 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
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Seguindo-se então pela compreensão de uma prática avaliativa dialógica, a

distorção se dá justamente pela impossibilidade em estabelecer a relação ensino-

aprendizagem como processo que privilegie a pluralidade, a heterogeneidade, a

quebra de barreiras atitudinais, a valorização da experiência profissional e de vida

do aluno e o estímulo do diálogo.

A possibilidade plena da palavra do aluno ser considerada num momento de

troca ou a discussão de idéias na sala de aula, está intimamente relacionada com a

questão do poder. A visão que o professor tem de seu próprio trabalho e de seu

papel como educador é que dá o tom de uma relação mais ou menos aberta em sala

de aula. De acordo com uma visão unilateral do processo ensino-aprendizagem, na

qual acontece basicamente o repasse de conteúdos, ao alunos:

...se transformam em meros arquivos especuladores das “verdades” descobertas
previamente pelos professores na sua formação e na preparação de suas aulas. E entes
especuladores não praticam o ato cognoscente, já que a sua tarefa se resume ao registro e
ao reflexo (repetição) do depósito que lhe foi confiado. Aí a avaliação se torna um mero ato
de cobrança e não uma atividade cognoscitiva, na qual  educador e educando discutem e
refazem o conhecimento.159

O outro elemento de distorção é o escudo da subjetividade como justificação

dos critérios e formas de avaliar. Pode o professor como forma de não dialogar,

realizar sua avaliação de forma extremamente subjetiva, sem explicitação lógica dos

critérios utilizados?

O próprio discurso do professor pode ser utilizado como escudo de proteção,

quando é proferido de forma inacessível, quando pouco se entende de sua lógica e

quando seu formato não está de acordo com a compreensão, trajetória acadêmica e

até mesmo a linguagem, técnica ou não de um dado grupo de alunos.

A prática avaliativa desconexa de seu discurso pedagógico, o que na verdade

expressa sua forma de conceber a sala de aula, o curso, seu próprio papel de

educador, sua concepção de Universidade, de pesquisa, de conhecimento, de

homem, de cultura, de ciência e de sociedade.

É por fazer parte de um grupo social, o dos intelectuais, que o professor

universitário se vê por vezes cercado pela posição político-pedagógica hegemônica

                                                                                                                                       
158 MACHADO, N. J. As concepções de conh ecimento e inteligência e prática docente. São
Paulo: Cortez, 1995.p.71.
159 ROMÃO, J. E. Avaliação dialóg ica: desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo
Freire, 2001.p.88.
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do grupo e inserindo-se nas reflexões acerca da prática pedagógica que acontece

na Universidade. Tal reflexão pode ser formal ou não, orgânica ou não, coletiva ou

não, mas de fato acontece!

No âmbito das relações sociais vivenciadas pelo intelectual da Universidade,

pela conjuntura que o cerca, pela vivência acadêmica é que o professor pode

repensar e transformar sua ação didática. Por vezes, o professor adere a

determinado discurso ou mais permanentemente à determinada tendência

educacional por facilitar seu ingresso ou sua sobrevivência ao grupo, de modo que

seu antigo discurso seja superado, uma vez que já não tem espaço em meio às

novidades atuais e novas visões de metodologia e didática, ou ainda por que é

forçado por determinada  macro ou micro política e sente-se pressionado a agir

assim. Freire escreveu: "A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da

relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática,

ativismo”160.

Pregar determinada visão de avaliação e praticar outra dentro de uma sala de

aula da licenciatura é fato que prejudica o aluno, quanto ao seu   processo formativo.

A coerência da prática educativa é fator altamente influenciável ao aluno que acaba

absorvendo todas as práticas docentes e reproduzindo aquelas com as quais mais

se afina. Desse modo, a reprodução de práticas autoritárias não contribuem para

quebrar esse ciclo de reprodução do discurso e de prática educativa, principalmente

porque na perspectiva autoritária não existe espaço para o questionamento e a

problematização.

Manter a "regência" da turma de forma autoritária para “estabelecer a ordem”,

indica uma compreensão distorcida do papel do professor, como mestre solene,

talvez um papel messiânico ou épico. Ou ainda a compreensão de que agir assim é

o modo correto, por estar convicto de que um determinado encaminhamento

metodológico é o correto e o professor não ter problemas em assumir sua postura.

Ou pelo fato de que sua forma de trabalho seja imutável e seja perigoso rever sua

avaliação. Essa compreensão desfoca o papel do professor, compreendendo-o

como mero verificador de conhecimentos depositados no aluno, carregando-o de

culpa por sua própria reprovação e acreditando ser natural, por exemplo,  que certo

                                           
160 FREIRE, P. Pedagog ia da autono mia. São Paulo: Paz e Terra, 1999.p. 24.
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número de alunos por turma, apresentarem baixo rendimento e que o bom professor

é aquele que retém aqueles com baixo desempenho, os alunos que fazem parte da

cota natural dos fracassados. Para eles a avaliação é um mito.

A avaliação deve respeitar a diversidade e riqueza de conhecimentos em sala

de aula. Tal diversidade é bem vinda, e o professor pode aproveitar essa

multidimensionalidade e perspectiva caleidoscópica da realidade para construir um

espaço sólido de formação de professores, buscando a possível unidade na

diversidade. “ O professor já nasce inserido em seu cotidiano. A vida diária não está

fora da história, mas ao contrário, está no centro do acontecer histórico. Como todo

indivíduo, o professor é simultaneamente um ser particular e um ser genérico”. 161

O papel docente do professor como mediador entre as várias culturas e

linguagens está cunhado em outras relações pedagógicas com seu contexto, seu

tempo histórico e sua sala de aula. Deve fazer parte da pauta constante de reflexões

do professor “uma preocupação em usar a linguagem de forma concreta, e em

diminuir a distância entre os conceitos e a realidade, e também em começar pela

preocupação dos alunos de seu próprio concreto como é expresso por eles próprios,

a questão da linguagem está implicada no ato do conhecimento”.162

Nesta perspectiva, o aluno deixaria de ser o elemento passivo que recebe o

conhecimento pronto para se tornar parceiro do professor na dinâmica de ensinar e

aprender, intervindo nesse processo com suas dúvidas construídas no

enfrentamento da leitura da realidade com o conhecimento posto.

A conversa com os coordenadores de curso evidenciou de modo geral uma

sensibilidade em relação a esta questão que provavelmente é mais facilmente tida

por professores gestores como são os docentes em questão. A prática social dentro

e fora da Universidade oportunizam ao professor um maior nível de consciência e

politização o que acaba se expressando em sua forma de avaliar.

Alguns depoimentos das entrevistas realizadas revelam práticas dos

professores segundo este entendimento:

                                           
161 CUNHA. M. I. O bom professor e sua prática. Campinas:  Papirus,2001. p.157.
162 FREIRE, P; SHOR, I. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1987.p.179.
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Agora, eu tenho um cuidado na avaliação, que eu penso que é algo importante, que é colocar
questões de cunho social163.

Eu tenho um roteiro, eu avalio se o aluno trabalhou o texto de forma consistente, analisou
criticamente possibilidades de transformação (sociais), sim ou não?164

Eu coloco posições favoráveis e contra, então a discussão social está sempre presente nas
minhas avaliações, sempre no intuito de chamar o aluno para discutir. Não é algo que vai
valer nota. Não vou julgar a opinião dele.165

Eu não faço prova escrita (...), no meu caso eles sabem que, trabalho eu leio de verdade.
Quero saber como ele vivencia, como ele observa as coisas, como é a prática dele como
professor, porque é ali que ele vai deixar seu verdadeiro conhecimento166.

Meu trabalho é o de mediação na disciplina(...).Trabalho algumas práticas ou então eles
elaboram alguma prática sobre o tema e eles discutem toda a situação167.

Eu dei o terceiro capítulo da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, mas disse a eles que o
bom mesmo seria ler todo o livro. Como eu percebi que eles não iam ler todo o livro, eu deixei
alguns elementos separados sobre vida e obra de Paulo Freire em menor quantidade e dei
aula sobre isso para que eles pudessem entender o capítulo, especialmente sobre a visão de
Paulo Freire sobre a questão da problematização para que eles pudessem fazer isso com sua
prática168.

Estes professores coordenadores em sua prática e em suas declarações

demonstraram a opção por uma prática crítica no sentido de oportunizar as várias

visões sobre um determinado tema e os vários caminhos para desenvolver sua

reflexão. Esta opção é estratégica para a organização do trabalho pedagógico

“porque quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre

o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu

trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias."169

A situação contrária também pode acontecer. Muitas vezes o espectro

democrático toma conta do discurso do professor, aliviando as relações de poder,

mas como sua concepção de educação é verdadeiramente autoritária, o ambiente

pedagógico torna-se artificial e a avaliação acontece de modo imprevisível e

inatingível.

                                           
163 B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 07/11/2003.
164 D. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
165 B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 07/11/2003.
166 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/03.
167 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
168 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
169 FREIRE, P. Educação e mudança. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. Coleção Educação e

Comunicação, vol.1.p.30
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Essa é a prática bancária de avaliação, que no compreender de Paulo Freire,

não deixa de acontecer sem que esteja resolvida a contradição entre educadores e

educandos, segregados pela relação de poder que impossibilita uma forma flexível e

democrática de trabalho dentro de sala de aula, ou seja, na "concepção bancária

que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir,

de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se esta

superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da

"cultura do silêncio", a "educação" "bancária" mantém e estimula a contradição.170"

Mas, seja por convicção ou necessidade, a maior parte das formas de

distorção da avaliação em sala de aula, têm sua origem na formação acadêmica e

pedagógica do professor universitário o que acaba se reproduzindo na formação dos

alunos das licenciaturas, que com grande probabilidade repetirão o processo.

Uma das falas de uma professora entrevistada destaca a questão:

Eu noto que os alunos diagnosticam situações onde há uma distorção, mas depois quando
são professores, eles vão para o outro lado, ficam preocupados com o conteúdo. (....) Até
hoje ninguém me explicou com certeza o que é ser professor. (...) O professor que diz que só
sabe ensinar de um jeito, está com problemas, ou melhor, os alunos estão. É por isso que a
reciclagem de professores é importante171.

É em parte fruto deste processo caleidoscópico que as concepções gerais,

educacionais e em especial a de avaliação se definem, são repensadas e são

reproduzidas. Compreender a distorção da avaliação é pois compreender a trajetória

de formação e de vida do intelectual, professor universitário, que convive em sala de

aula com seu aluno, o licenciando, desempenhando papel preponderante na

formação de gerações e gerações de outros profissionais da educação, em especial

os professores.

A lógica distorcida da avaliação inverte as prioridades pedagógicas e se

coloca contraditória em sua natureza. Paulo Freire, em sua Pedagogia do Oprimido

expressa bem tal contradição e a caracterização dos pressupostos e prioridades em

que se pauta a educação que gera a avaliação em questão. Nela:

                                                                                                                                       

170 FREIRE, P. Pedagog ia do op rimido . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.p.59.
171 G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
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o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o educador é o que
sabe; os educandos, os que não sabem; o educador é o que pensa; os educandos,
os pensados; o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que escutam
docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; o
educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que seguem a
prescrição; o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que
atuam, na atuação do educador; o educador escolhe o conteúdo programático; os
educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; o educador identifica
a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opões antagonicamente à
liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele; o
educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos172.

Mas afinal, em sua essência, qual é a concepção dos professores

coordenadores sobre avaliação?

O processo de construção é tão vivo e dinâmico que a própria pesquisa

suscitou a oportunidade de repensar e reconstruir e consolidar elementos sobre

avaliação que permaneciam desconexos na fala do professor. O diálogo com os

coordenadores oportunizou uma interação, um espaço a mais de reflexão, somando-

se a outros dos quais o professor participa e consciente ou inconscientemente

Quanto questionados sobre qual a concepção de avaliação que possuem as

respostas foram as seguintes:

Tem que ter concepção de avaliação? (silêncio) Avaliação tem que ser feita como um todo.
Acredito que a gente tem que ter etapas bem precisas do que ser avaliado e como ser
avaliado e que não necessariamente seriam disciplinas ou não. avaliação é muito subjetiva,
cada um faz o que quer e ninguém chega a um acordo do porque está sendo feito daquele
jeito. Se você tem três professores de uma disciplina e vai discutir sistema de avaliação e vai
discutir qual é o conteúdo mínimo necessário para uma aprovação. Tem que ser dito para o
aluno qual é a condição mínima que ele deve ter para que seja aprovado173.

Eu o vejo falando de sua história, do que ele passou, do que refletiu, isso para mim é mais
importante. Cada um tem sua forma de avaliar174.

Eu penso que a avaliação é um processo, mas enfim ela é um resultado. Eu vou avaliando
em um processo que vai me dar um resultado, que eu posso enxergar isso durante o
processo de sala como posso não enxergar e isso pode atingir os alunos futuramente. Eu
penso que é importante, sempre penso minha prática, portanto avaliando minha prática. O
que eu não gosto de avaliar na minha prática é no sentido quantitativo. No fim a avaliação é
quantitativa, mas para mim, é muito mais importante o que fica. É difícil a gente trabalhar a
avaliação no coletivo porque parte da concepção que as pessoas têm de avaliação e também
porque para compartilhar experiências e conhecimentos existem poucos espaços que nós
temos para isso, As pessoas passam o tempo administrando suas tarefas175.

                                           
172 FREIRE, P. Pedagog ia do op rimido . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.p.59.
173 G. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 16/06/2004.
174 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
175 A. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 06/11/2003.
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Difícil. Essa pergunta é muito difícil, responder. Eu não tenho uma concepção clara. Eu posso
te explicar como é que eu faço, mas para mim ela ainda está longe do ideal. A concepção do
ideal é ter a chance de se trabalhar um pouco mais individualmente com cada aluno para
perceber um pouco mais o aprendizado, mais em uma turma de 50 alunos isso é limitante,
bastante limitante. Então eu sempre tenho algumas idéias que eventualmente ao longo do
semestre eu tento implementar algumas idéias e realmente algumas não tem sucesso em
função do grande número de alunos, outras sim, então a minha concepção de avaliação que
reflita a aprendizagem vai estar limitada à minha área de atuação e dentro da minha área de
atuação a gente tem um problema razoável em levar a avaliação do jeito que eu gostaria de
levar que é o seguinte: deixa eu ver se eu consigo te explicar176.

É uma forma de conhecer cada um dos alunos, o quanto tem aprendido e o quanto podem
aprender. Eu tenho que levar em conta o aluno e as interações possíveis, por isso eu tenho
que planejar as interações. O professor não planeja a interação, ele só planeja a transmissão,
ele não planeja as cooperações em sala de aula, ele só planeja o que ele vai transmitir177.

Para mim é um processo difícil, o de avaliação. A avaliação que eu aplico em aula é uma
avaliação bem formal178.

Não sei bem avaliar. Quando o aluno discute comigo, ele consegue aumentar a nota.
Avaliação é igual à prova. Sempre foi assim. Na nossa disciplina isso é meio canônico. Aqui
quando se fala em avaliação, o pessoal pergunta como o pessoal foi na prova, como foi o
desempenho179.

Quanto é menor, é possível fazer diferente, ver produções individuais. Eu penso muito nessa
questão de avaliação, mas infelizmente na minha cabeça, avaliação é igual à prova180.

É um instrumento para corrigir os rumos...181

Avaliar é perceber o ponto onde a pessoa está, perceber o potencial que ela tem e com a
avaliação junto a outros elementos, elevar esse aluno a todo potencial que ele tem. Isso no
caso específico da educação. A avaliação deve ser usada para promover que os objetivos
sejam atingidos. É ficar o tempo todo no diálogo com os alunos para ver o que aprenderam,
quais as relações que estabeleceram e verificar quais os problemas do processo, repensar e
retomar as estratégias iniciais182.

A pergunta a respeito da concepção de avaliação foi feita a cada um dos

coordenadores e as respostas assim como das outras perguntas foram imediatas.

As respostas acima revelaram de forma mais clara qual o entendimento de cada

coordenador sobre o assunto, mas na verdade vários outros elementos sobre sua

concepção são dados em outros momentos por respostas mais indiretas dos

professores.

                                           
176 B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 07/11/2003.
177 D. Coordenador entrevistado pela autora no dia 15/06/2004.
178 B. Coordenador entrevistado pela autora no dia 07/11/2003.
179 F. Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
180 F.  Coordenador entrevistado pela autora no dia 16/06/2004.
181 H. Coordenador entrevistado pela autora no dia 17/06/2004.
182 I. Coordenadora entrevistada pela autora no dia 17/06/2004.
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Perceberam-se vários níveis de entendimento, elaboração e opinião formada

sobre a questão. Por vezes houve uma declaração imediata de falta de clareza ou

elaboração a respeito, que aos poucos foi surgindo e se construindo à medida em

que pensava e explanava suas idéias.

Em alguns casos, falar de concepção de avaliação causou incômodo, em

outros causou reflexão, em outros a resposta inflamada e entusiasmada a respeito

de sua concepção o remeteu à sua  pratica de sala de aula.

Surgiu ainda a compreensão de uma forma diagnóstica de avaliar,

subsidiando a tomada de decisões e também a relação entre forma de avaliar  e as

interações dentro e fora de sala de aula.

Também houve o entendimento da questão da avaliação, assumindo-a como

prática mais tradicional, formal, justificando-a ora como algo difícil em seu

encaminhamento didático de sala de aula ou ainda devido à natureza formal de sua

ciência, reforçando uma lógica formal:  ciência mais rígida = avaliação mais rígida;

ciência mais exata = prova convencional como avaliação.

Vale lembrar que essa lógica teve ocorrência durante as entrevistas, porém

não foi regra, uma vez que surgiu outro depoimento, cujo contexto era o mesmo,

porém a postura de avaliação estava caracterizada como dialógica. O fato evidencia

que a relação concepção de ciência x concepção de didática/avaliação é estreita,

porém não é a natureza da ciência é que determina a forma de avaliar e sim a

concepção que o professor tem acerca de todo este caleidoscópio de concepções

que o fazem como docente, pesquisador e pessoa que tem uma prática social

fundamental voltada para a educação na sociedade: a docência.

A avaliação na perspectiva formativa, realizada de forma dialógica, parece

estar ganhando terreno, mas torna-se urgente e imprescindível a reflexão sobre as

concepções pedagógicas como passo inicial para uma nova lógica na relação entre

professores seus alunos e conhecimentos para a formação de ambos.
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a intenção de concluir momentaneamente este diálogo com os

interlocutores sujeitos desta pesquisa e os autores que subsidiaram as reflexões

aqui expostas, foi possível considerar alguns elementos importantes para a

compreensão desta rede de relações inter-pessoais, processos individuais e

relações institucionais/sociais que dão ao caleidoscópio de cada professor

coordenador de curso, o colorido e o movimento de seu pensamento docente.

A concepção de um professor é processo multifacetado, dinâmico, estando

em contínua construção, sendo fruto de sua história de vida,  trajetória acadêmica e

profissional, e de sua interação social. Tal vivência oportuniza constantemente

desafios cognitivos que fazem avançar os processos de aprendizagem e auto-

reflexão.

A concepção de avaliação e aprendizagem: processo simultâneo na produção

do conhecimento.

Avaliar é ensinar. Avaliar é aprender. A competência pedagógica do professor

requer o pleno domínio crítico dos aspectos didático, político-pedagógico, científico-

cultural, humano, filosófico e sociológico do ato de ensinar e de aprender em sua

dimensão teórica e prática.

O ensino superior, especialmente o das licenciaturas é voltado para jovens e

adultos, futuros e muitas vezes já atuantes profissionais, que têm belas histórias e

experiências de vida, têm sua  luta e precisam ter sua individualidade, seus interesses

e ritmos respeitados em sala de aula, uma vez que esta aprendizagem também se dá

pela interação entre os colegas, professores e meio acadêmico.

A avaliação vista nesta perspectiva de ensino, passa a ser um instrumento

didático preponderante na tarefa de ensinar, sendo prognóstica e servindo para

avaliar também o desenvolvimento do planejamento feito pelo professor no início do

ano letivo, oferecendo elementos para se verificar se a aprendizagem acontece ou

não e em que medida, possibilitando o replanejamento docente. Daí, outro aspecto de

sua importância pedagógica e um forte argumento para sua urgente revisão dentro

das Universidades.

Outras condições podem contribuir para o desenvolvimento desse trabalho

dialógico. Uma delas é revisão da questão curricular. Promovendo ajustes e
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mudanças curriculares, é possível inserir aspectos transversais como ética, valores,

aprendizagem permanente, etc...

Mas, afinal, quantas funções existem no processo avaliativo? Muito se fala

sobre avaliação, que pode vir a ser diagnóstica, dialogada, prognostica, formativa,

democrática, interativa.

Realmente, a avaliação é condição necessária para uma boa aprendizagem.

Mas para que a aprendizagem aconteça de forma satisfatória, o ensino deve ser um

bom ensino, um ensino em todos os seus aspectos didático-metodológicos, sejam

sintonizados com a formação de qualidade. Isso requer um planejamento coerente

com o perfil de profissional que se quer formar.

Mas de todas as finalidades da avaliação a mais ligada à cognição do aluno

reside justamente em seu aspecto formativo, para o qual a avaliação é incentivadora

da aprendizagem, pois o professor pode fazer o diagnóstico, ou seja o constante

acompanhamento do processo avaliativo.

O aspecto formativo da avaliação deve levar em consideração a individualidade

do aluno, suas experiências. Os critérios devem ser flexibilizados, rompendo-se com

toda e qualquer forma de apreciações equalizantes.

Estamos falando de educação de adultos autônomos, incluídos na

Universidade, futuros profissionais. Seria fundamental que em sala de aula se

pudesse realizar uma avaliação contextualizada, com critérios previamente definidos,

cooperados, flexíveis e que desenvolva novas competências e habilidades. Basta ao

docente consciência reflexiva sobre sua própria forma de conceber os processos

avaliativos e a opção por praticá-los de forma dialogada, processo pelo qual, os

coordenadores de cursos em questão, em etapas anteriores de sua formação, de uma

forma ou de outra já passaram.

Somente uma avaliação pautada no diálogo cooperado, fraterno e construtivo

alcançando seus propósitos pedagógicos e de formação dos profissionais das

universidades brasileiras, pode romper paradigmas cristalizados e ainda

hegemônicos.

A construção da concepção de educação de um docente é processo em

constante reformulação, enriquecimento e amadurecimento. Faz parte da história de

vida de um professor é formada por vários elementos que consciente ou

inconscientemente compõe seu pensamento pedagógico e orientam as decisões e



102

atitudes do cotidiano da sala de aula e obviamente, do planejamento individual e

coletivo docente. A concepção expressa no discurso do professor baliza os múltiplos

aspectos do seu encaminhamento metodológico em sala de aula como os recursos, a

seleção dos conteúdos, a postura crítica em sala de aula, as possibilidades de

diálogo, o modo de encaminhar sua disciplina e a avaliação

Enfim, são elementos que em seu conjunto compõem o pensamento

caleidoscópico docente, cuja compreensão é estratégica na discussão que se faz

em torno das concepções pedagógicas, em especial as avaliativas para os projetos

pedagógicos da Universidade e sua constante busca por qualidade de ensino.

O professor coordenador de curso, liderança atuante na comunidade das

licenciaturas, pode vir a ser o condutor e líder de avanços na Universidade, criando,

discutindo, contribuindo para a implementação de políticas em consonância com

outras instâncias universitárias e em conjunto com outros dirigentes, nos vários

níveis de decisões, buscando a participação crítica dentro e fora da instituição e o

engajamento nos programas e projetos estaduais e federais, quando o contexto é

favorável, visando a formação continuada de professores.

Dentro da Universidade, torna-se urgente e necessário que a política de

valorização das licenciaturas, continue incentivando os projetos de ensino, pesquisa

e extensão, a promoção do diálogo constante e de espaços organizativos dos

coordenadores de cursos de licenciatura, por meio de fóruns de discussão das

licenciaturas, a reflexão e produção escrita e ainda a construção de outros espaços

multiplicadores, mobilizando a comunidade em torno da questão da formação dos

profissionais de educação.

Tais avanços na melhoria da qualidade de ensino são construídos e

consolidados com base nos Projetos Político-Pedagógicos de cada um dos cursos

de licenciatura, cujo processo se for pautado na coerência e legitimidade tem

condições de sustentar uma forte política de licenciatura na Universidade que aponte

para indicadores de novos processos avaliativos, bem como outros aspectos da

organização do trabalho pedagógico nas salas de aula universitárias, podendo

constituir-se como avanço histórico. Os docentes coordenadores de cursos de

profissionais da educação neste contexto têm um grande compromisso e um urgente

desafio!
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ANEXO

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES COORDENADORES DOS

CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA UFPR
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Roteiro de entrevista com os professores coordenadores dos cursos de

formação de profiss ionais da educação da UFPR

Questões gerais:

 -  Qual é o seu departamento de atuação e tempo de docência?

-  Coordena qual curso de formação de profissionais da educação?  Há quanto

tempo?

- São quantos alunos matriculados? E quantos professores lecionando?

- Há quanto tempo é professor do curso?

- Quais a(s) disciplina(s) deste semestre e quantos alunos são ao todo?

- Quais as disciplinas que ministra neste semestre/ano e quantos alunos atende ao

todo?

- Fale um pouco de sua trajetória de vida acadêmica (graduação e pós-graduação) e

de formação pedagógica (licenciatura, outras qualificações), até hoje:

- Você tem tido a oportunidade de participar de espaços de formação continuada

junto de seus pares, como seminários, outros cursos, debates, disciplinas,

workshops, principalmente na área de didática, metodologia do ensino superior e

avaliação de ensino?

- Há outras atividades que esteja desenvolvendo na área educativa,  científica,

formativa ou de representação na Universidade ou outros espaços sociais?

Questões específicas:

- Qual sua concepção de avaliação?

- Em que sentido sua participação enquanto dirigente de um curso de licenciatura e

enquanto docente deste curso, permite a você uma constante reflexão sobre sua

concepção e prática pedagógica, especialmente sobre seu modo de pensar e

praticar avaliação?

- Como você analisa a importância do projeto pedagógico do seu curso?

- Qual sua satisfação com a grade curricular do curso de licenciatura em que atua no

sentido de formar esse professor do ensino básico?

- Como você vê a relação da resolução 37/97 - CEPE que rege as normas de

controle e registro da atividade acadêmica dos cursos de graduação da UFPR, mais
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especificamente sobre seu capítulo X, fala das normas gerais de avaliação e a

realidade das avaliações que acontecem em seu curso?

-  Conte uma experiência humana que tenha marcado significativamente sua

trajetória de vida e de formação acadêmica e que envolva um episódio de

avaliação? Nessa ocasião você estava no papel de aluno ou professor?

- Já participou ou promoveu em sua sala de aula momentos de avaliação docente

pelo discente ou uma avaliação coletiva?

- Novos posicionamentos teóricos ou relatos contundentes de experiência de

avaliação de seus alunos ou colegas lhe tem feito refletir sobre as práticas de

avaliação?

- Em que situações de sala de aula, você consideraria a possibilidade de

redimensionar os critérios, renegociar ou reconstruir os seus procedimentos de

avaliação?

- Em seu entendimento, quais aspectos têm maior importância no momento de

avaliar um futuro profissional da educação?

-  De que forma você  avalia seus alunos? (critérios, ocasião, encaminhamento,

feedback, replanejamento)

- Seus alunos costumam dialogar com você sobre os momentos de avaliação e

negociar critérios, forma e prazos das produções em sala de aula?

- Como é o primeiro momento no decorrer da disciplina em que você fala a seus

alunos sobre seu procedimento de avaliação da aprendizagem?

- Como é o momento de entrega de resultados da avaliação que você realiza?

- Qual é a possibilidade do conjunto dos resultados de uma avaliação  modificar seu

planejamento ou seu cotidiano em sala de aula?


