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RESUMO

O campo teórico da avaliação vem sofrendo diversas transformações bastante significativas, entretanto, na prática, muitas dessas transformações 
não se fazem presentes no cotidiano da sala de aula. Observa-se que muitos professores já implementaram metodologias inovadoras em suas 
aulas, porém o processo avaliativo parece não dialogar com suas práticas docentes. Sendo assim, um dos pressupostos levantados é de que as 
práticas avaliativas desses docentes não estão acompanhando as transformações teóricas sofridas no campo da avaliação devido as perspectivas 
avaliativas presentes nos Projetos Pedagógicos do Curso de Pedagogia. Entendendo que o curso de formação de professores é o espaço 
privilegiado para a construção de concepções que guiarão as práticas docentes, o presente estudo buscou responder a seguinte questão de 
partida: como as perspectivas de avaliação contidas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia orientam a prática docente? Diante disso, 
esta pesquisa objetivou analisar as perspectivas de avaliação presentes nos cursos de Licenciatura em Pedagogia das Universidades da Rede 
Pública Federal de Pernambuco. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa documental, com a análise do documento primário do arquivo público 
original da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nosso campo de pesquisa, referente ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC). O curso 
escolhido foi o de Licenciatura em Pedagogia da referida Universidade, tendo como foco as orientações contidas no PPC acerca da proposta de 
Avaliação. Teve, assim, os seguintes objetivos específicos: analisar as orientações acerca da avaliação presentes nos PPC´s dos cursos de 
Licenciatura em Pedagogia das Universidades da Rede Pública Federal de Pernambuco; categorizar as perspectivas de Avaliação de acordo com as 
Gerações de Avaliação; identificar, nas matrizes desses cursos, os componentes curriculares que apresentam estudos sobre Avaliação; analisar as 
relações existentes entre as perspectivas de avaliação propostas nos PPC´s dos cursos e aquelas propostas nas ementas dos componentes 
curriculares que apresentam estudos acerca da Avaliação. Ao final da pesquisa, os dados permitiram indicar que no estado de Pernambuco, na 
rede federal, apenas a UFPE e a UFRPE oferecem curso de Licenciatura em Pedagogia e que a UFPE é a única que disponibiliza os PPC’s do curso 
no site da universidade. Esses PPC´s trazem alguns indicativos de perspectivas mais emergentes acerca da avaliação, referentes às Terceira e 
Quarta Gerações da Avaliação, como regulação do ensino, diversidade de instrumentos, e compartilhamento de responsabilidades entre 
professor e aluno. Nos dois cursos, existem três disciplinas que tratam sobre avaliação e suas ementas facilitam a compreensão do que deve ser 
discutido em sala de aula. Conclui-se, porém, que apesar da UFPE oferecer dois cursos de Licenciatura em Pedagogia e os PPC’s apresentarem 
propostas inovadoras acerca da educação, o PPC do curso de Pedagogia da UFPE campus Recife não apresenta claramente orientações acerca da 
proposta de Avaliação. Por outro lado, o PPC do Campus Agreste apresenta uma proposta bem estruturada sobre Avaliação da aprendizagem, 
que dialoga com a Quarta Geração da Avaliação, assim, de maneira mais clara o professor em sua materialização na sala de aula.
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