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TÍTULO DO PROJETO 

Avaliação integrada ao processo de ensino-aprendizagem  

 

 

OBJETIVOS - GERAL E ESPECÍFICOS 

Geral 

  Desenvolver um processo de ensino e aprendizagem onde o ensino e a 

avaliação ocorram de forma integrada. 

Específicos 

 Possibilitar aos acadêmicos um ensino com características diferenciadas; 

 Oportunizar aos acadêmicos uma avaliação integrada ao processo de 

ensino e aprendizagem; 

 Observar as diferenças nos resultados das menções/notas e na 

aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO e JUSTICATIVA DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 Para que os indivíduos consigam aprender qualquer conhecimento não é 

suficiente uma simples transferência passiva de saberes construídos. É 



importante que os acadêmicos sejam parte ativa do processo de aprendizagem e 

que o docente facilite o conhecimento mais que proporcioná-lo. Neste contexto a 

avaliação tem que ter um papel importante porque, na maior parte dos casos, tem 

mais influência em como e que aprendem os acadêmicos que qualquer outro fator 

do processo de ensino e aprendizagem. 

 A avaliação não é um processo novo nem surgiu na escola, mas sim, 

provavelmente, tem suas raízes por volta de 40.000 a. C. com o surgimento 

daquele que evoluiu para o atual Homo Sapiens Sapiens. É possível que esse 

ancestral do homem buscasse, por exemplo, entender a realidade, a natureza, o 

universo, provavelmente ele queria entender porque em alguns momentos havia 

claridade e em outros não – o dia e a noite – porque experimentava frio e calor, 

porque havia animais que o perseguia e outros se mostravam mais dóceis. 

 Posteriormente o homem também foi avaliando e transformando seu 

entorno. A História da humanidade mostra que foram conquistados importantes 

avanços científicos que, em grande parte dos casos, foi devido à avaliação de 

situações e a tomada de decisões. O homem também se auto avaliou no decorrer 

da História, por exemplo, no século 4 a. C., Sócrates disse “Conheça-te a ti 

mesmo”, ponto de partida da Maiêutica, que é uma espécie de auto avaliação 

(SÓCRATES, 2004). 

Atualmente, nas faculdades, a avaliação da aprendizagem não é mostrada 

e/ou percebida de maneira positiva por parte da maioria dos acadêmicos, 

provavelmente devido à forma que é levada a cabo, pois habitualmente ela se 

realiza mediante provas escritas sem consulta ao material e onde o acadêmico 

deve memorizar o conteúdo para alcançar êxito. Esta prática habitual não avalia 

globalmente, pois não prevê conhecimentos prévios, nem está integrada ao 

contexto de ensino aprendizagem, mas, sim que se realiza ao final do processo. 

Toda essa realidade produz medo na maioria dos acadêmicos frente à avaliação, 

fruto de ideias errôneas criadas e perpetuadas através do tempo. 

 Dessa forma, se justifica uma investigação do processo avaliativo. Nesse 

contexto, uma experiência de ensino onde a avaliação esteja integrada ao 

processo pode trazer informações importantes sobre os resultados da 



aprendizagem dos acadêmicos e também do andamento do processo de ensino. 

Em outras palavras, fazer uma experiência onde a avaliação possui um caráter 

formativo e processual e investigar os resultados da mesma pode trazer 

informações diferentes daquelas que a muito se tem presenciado. 

 

 

PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 Entende-se o ensino tradicional como aquele que tem como objetivo fazer 

com que o conhecimento se armazene na memória do indivíduo junto com outros 

conhecimentos e onde o professor apresente a informação, com materiais 

elaborados por especialistas, usualmente de forma expositiva. Se considere que 

seja suficiente o professor dominar os conteúdos para que ensine bem (LUCKESI, 

2005). O acadêmico deve aprender a informação apresentada na aula se 

baseando em sua memória e utilizando da repetição para reproduzir este mesmo 

conteúdo de forma quase literal quando for solicitado. 

 Neste contexto, a avaliação da aprendizagem exige que o acadêmico 

mostre seu domínio sobre eixos, destrezas e definições do conhecimento, o que 

leva a repetição e na maioria dos casos se converte em elementos fundamentais 

do resultado sem levar em conta as características de cada acadêmico. Para 

realizar este tipo de avaliação a técnica mais utilizada tem sido o exame, a pesar 

de ser bem aceita por diversos membros da comunidade educativa, tais como 

professores, acadêmicos e outros, também existe acordo sobre seus 

inconvenientes como, por exemplo, a limitação do currículo, a padronização dos 

conteúdos e de procedimentos e o tempo limitado reservado a responder. Muitas 

atividades que se propõe têm caráter memorístico ou de aplicação rotineira que 

reflete um empobrecimento na instrução que faz com que, em alguns casos, se 

ensine somente para o exame (BURRIASCO, 2000). 

 Neste sentido a avaliação da aprendizagem, entendida como uma simples 

comprovação do êxito dos objetivos da aprendizagem dentro de um modelo 

tradicional de intervenção em sala de aula, leva associada à ideia de controle e 

prêmio ao acadêmico. Neste modelo de avaliação o objetivo fundamental é 



comprovar o nível de conhecimento conseguido pelos acadêmicos, quer dizer, se 

trata de averiguar o que sabem ou que não sabem. O que se pretende é atribuir a 

cada acadêmico uma qualificação. Este tipo de avaliação se baseia em considerar 

o processo de ensino e aprendizagem ocorrendo em um momento e a avaliação 

em outro momento, quer dizer, em algumas aulas se trabalha os conteúdos e em 

outras se avalia. 

Porém a competência, quer dizer, o que o acadêmico sabe/conhece e 

utiliza em diferentes contextos, supera o que pode ser incluído em um exame 

escrito. Essas provas somente medem alguns aspectos do rendimento sem ter em 

conta outros como, por exemplo, a atitude, a perseverança e capacidade para 

aplicar estes conhecimentos a situações que não são familiares. Os professores, 

ainda que conscientes das deficiências deste tipo de avaliação seguem sendo 

reticentes, muitas vezes contrários à introdução de inovações que tenham em 

conta a construção do conhecimento do acadêmico, a realização de atividades 

abertas e a criatividade (CUADRA, 2000). 

Neste sentido, há muito tempo se discute que os exames, sejam orais, 

escritos ou práticos, nunca devem constituir um fim em si mesmo, senão um meio 

para dispor de informação que serve de base para uma ação posterior. A correção 

deve ter um objetivo de diagnóstico e ajuda porque, uma avaliação negativa, não 

será útil ao acadêmico senão vir acompanhada de uma explicação dos erros 

cometidos e da forma como se poderia melhorá-la, unido a outros aspectos que 

permitem melhorar seus conhecimentos. 

A avaliação também deve facilitar que cada acadêmico desenvolva o gosto 

pelo conhecimento, que ele tome consciência do papel que ele teve e continuará 

tendo no desenvolvimento tecnológico e científico da humanidade e, sobretudo, 

que ele tome consciência que o conhecimento proporciona um poderoso meio de 

interpretação, comunicação e intervenção na realidade. 

Parece claro, portanto, que a avaliação é um assunto de interesse na 

investigação em qualquer campo de conhecimento e, por isso, é importante fazer 

uma experiência onde se utilize uma metodologia de ensino e aprendizagem 

diferenciada, onde a mesma integre a avaliação e onde se ressalte a interação 



entre acadêmicos e destes com o professor, onde se negociem os critérios da 

avaliação, onde o professor seja mediador, enfim, uma avaliação que ajude ao 

acadêmico a ser cada vez mais autônomo, reflexivo e que avalie seu próprio 

trabalho, um processo avaliativo construído dessa forma poderá trazer outros 

resultados, diferentes daqueles observados atualmente. Neste contexto, se origina 

a pergunta e/ou problema de investigação: Haverá diferença nos resultados da 

aprendizagem quando os acadêmicos tiverem a oportunidade de um ensino 

diferenciado e um processo avaliativo que esteja integrado ao processo de 

ensino? 

 

 

METODOLOGIA 

 Neste projeto, o professor vai trabalhar como orientador do processo, 

buscando fazer com que os acadêmicos trabalhem individualmente e também em 

grupo, busquem em livros, revistas, na internet ou em qualquer outro meio, 

respostas para as questões levantadas. A ideia é motivar os acadêmicos para que 

busquem o conhecimento proposto, é fazer com que os acadêmicos sejam 

instigados a buscarem a solução dos desafios que o professor irá propor para 

buscar o conhecimento que deverá ser trabalhado. 

 A experiência de ensino estará baseada em perguntas provocativas e na 

mediação do professor enquanto que a avaliação será integrada ao processo de 

ensino e utilizando-se de inúmeros instrumentos para recolher informações sob re 

o aprendizado dos acadêmicos e sobre o andamento do processo de ensino. Uma 

avaliação diagnóstica irá iniciar o período letivo para situar acadêmico e professor 

sobre os conhecimentos prévios. Durante o processo, as avaliações serão 

contínuas, o que caracteriza uma avaliação formativa e, ao final de cada bimestre, 

uma avaliação somativa vai ocorrer cobrando os conteúdos trabalhados naquele 

período. 

 O ambiente de pesquisa será a sala de aula, pois a experiência irá ocorrer 

no decorrer do período letivo, desde o primeiro encontro até o último. Para a 

análise dos resultados serão utilizados os resultados das avaliações realizadas 



durante o processo e os resultados finais de cada disciplina. 
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DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 
 
 No início do período letivo será proposto um contrato didático com os 

acadêmicos, baseado em Brousseau (1996), que afirma que um contrato didático 

deve descrever um conjunto de comportamentos específicos que os atores do 

processo de ensino – professor e estudante – esperam um do outro, mediados 

pelo saber, onde ficará estabelecido que a avaliação será realizada integrada ao 

processo de ensino. Assim será a mobilização do público alvo. 

 

 

RECURSOS HUMANOS/ E MATERIAIS 

 O professor Ademir Basso, que será o professor das disciplinas envolvidas, 

será o mediador do projeto, a Coordenadora de Pedagogia, Mara Cristina Fortuna 

da Silva e a Professora Juliana Guimarães, acompanharão o desenvolvimento do 

projeto, os acadêmicos envolvidos serão todos os matriculados em Análise e 

produção de textos acadêmicos do 1º período de Pedagogia. 



 Os materiais necessários ao desenvolvimento do projeto não serão outros 

que não os utilizados pelos acadêmicos, seus cadernos, os livros da biblioteca, as 

folhas que serão disponibilizadas na forma de avaliações ou mesmo para 

trabalhos manuais realizados em classe ou extraclasse ou qualquer outro de uso 

cotidiano ao curso. 

 

 

CERTIFICADOS 

     Os envolvidos no projeto receberam certificados correspondente as horas 

trabalhadas. 

 

AVALIAÇÃO 
 

         Considerar o processo desde a concepção, envolvimento dos acadêmicos, 
coordenação do projeto, comunidade atendida, sua implantação e seus 
resultados; 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
BROUSSEAU, G. Os diferentes papéis do professor. In: PARRA, C.; SAIZ, I. 
Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1996. 
 

BURIASCO, R. L. C. Algumas considerações sobre avaliação educacional. 
Avaliação Educacional, 22, 155-178, 2000. 

 

CUADRA, F. G. Marco Conceptual y Creencias de los Profesores sobre 
Evaluación en Matemáticas. Almería: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Almería, 2000. 
 

LUCKESI, C. C. Formalidade e criatividade na prática pedagógica. 
ABCEducativo, 6(48), 28-30, 2005. 

 

SÓCRATES. Apologia de Sócrates. Coleção os Pensadores. São Paulo: Nova 

Cultural, 2004. 

 

 


