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RESUMO

Esta é uma pesquisa sobre a avaliação da aprendizagem desenvolvida com professores em 
exercício no Curso de Licenciatura em Física do Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Goiás – CEFET/GO – Unidade de Jataí. O objetivo geral foi analisar e caracterizar as 
concepções  de  avaliação  e  as  práticas  avaliativas  que  norteavam  o  trabalho  dos 
professores  sujeitos  desta  pesquisa.  Este  estudo  está  vinculado  à  linha  de  pesquisa 
Formação e Profissionalização Docente, do Programa de Pós-graduação, stricto sensu, em 
nível  de  mestrado da  Faculdade  de Educação  da Universidade  Federal  de  Goiás.  Foi 
adotada a abordagem quali/quantitativa de pesquisa, uma forma de estudo apropriada que 
nos permitiu a compreensão e interpretação de algumas questões educacionais envolvendo 
a avaliação da aprendizagem do ponto de vista de todos os docentes efetivos que atuam no 
curso de Física do CEFET/Jataí/GO. Foram selecionados somente os professores efetivos 
do  curso,  como  sujeitos  desta  pesquisa.  Constitui-se,  então,  o  grupo  estudado,  de  11 
professores efetivos de Licenciatura em Física. Para a coleta de dados, foram utilizados 
questionários com questões mistas (fechadas e abertas) e análise documental (Projeto do 
curso, Planos de Ensino e Instrumento de avaliação dos professores). Os resultados desta 
investigação mostram que a avaliação realizada pelos professores identifica-se com uma 
prática avaliativa ainda alicerçada numa concepção tradicional ou conservadora, embora 
exista uma diversidade de instrumentos que se traduzem em coleta de dados para uma 
avaliação contínua, mas ainda não formativa e diagnóstica. Mostram, ainda, que a prova, 
na  sua  forma  convencional,  é  instrumento  básico  e  indispensável  utilizado  pela 
unanimidade dos professores, independentemente da área em que lecionam. Constatou-se 
também que as dificuldades e os empecilhos são recorrentes nas práticas de avaliação da 
maioria dos docentes que atua no curso, independentemente da área de atuação e nível de 
formação, isto devido à complexidade e à dificuldade que envolve o processo avaliativo. 
Mesmo  assim  constatou-se  nos  discursos  a  existência  do  desejo  da  maioria  dos 
professores de romper com as práticas inerentes ao modelo liberal conservador, mas sua 
efetivação, na prática, ainda não acontece plenamente. Dessa forma, conclui-se que as 
concepções  declaradas  e  as  práticas  avaliativas  que são  vivenciadas  pelos  professores 
sujeitos desta pesquisa ainda têm assumido traços contraditórios e, às vezes, incoerentes e 
podem  ser  incluídos  no  contexto  de  progressos  e  retrocessos  no  desenvolvimento 
profissional dos professores.
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