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PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 
DO CURRÍCULO DE GRADUAÇÃO 

EM PEDAGOGIA: Um desafio
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A construção de um currículo para a formação de educadores é complexa e instigante. Este
texto busca, em três momentos, enfrentar tal desafio. O primeiro historiciza o «percurso curri-
cular» da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e as
últimas formulações curriculares do curso de graduação em Pedagogia. O segundo momento
sumariza a construção coletiva da proposta curricular implementada a partir de 2003 e 2010
e o surgimento de indicadores avaliativos para a mesma: objetivos da aprendizagem, áreas
curriculares disciplinares, atividades previstas, formas de avaliar, alunos, professores, etc. A ter-
ceira parte apresenta a proposta de avaliação do currículo, sabendo que um processo perma-
nente de acompanhamento e avaliação faz-se indispensável para o sucesso desta «empreitada».
Para organizar o texto, um fio... um fio iluminado de poesia, que vem da obra de Caetano
Veloso. Pretendemos que ele amenize a agrura do desafio da avaliação curricular…

Palavras-chave: avaliação, currículo, formação de professores

Introdução

A construção de um currículo para a formação de educadores é complexa e instigante. Ao pen-
sarmos em avaliar este currículo, a tarefa torna-se mais desafiadora e geradora de perplexidades…
mas também de amplas e profícuas aprendizagens.

O próprio conceito de currículo passou por amplas e múltiplas reformulações. A mera «impor-
tação» dos modelos e teorias americanos, marcantemente funcionalistas, ainda estava presente na
realidade educacional brasileira na década de 1980.
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Tomando como referência uma obra bastante utilizada nos cursos de formação de pedagogos
na época, encontramos afirmações como esta, na tentativa de conceituar currículo:

O tipo de definição mais útil que podemos adotar é o que seja neutro em termos de valor e que abranja todas
as atividades planejadas da escola. (…) todo desenvolvimento curricular deva ser encarado como sendo essen-
cialmente uma questão de fazer modificações e ajustamentos aos currículos existentes, de um modo que dê
livre curso às idiossincrasias da situação individual e leve à evolução e não à revolução. (Kelly, 1981: 16-17)

Vinte anos depois, Alves e Oliveira (2002: 100) mostram uma outra «face» deste conceito, ao
estudarem a contribuição dos estudos sobre o cotidiano escolar para o campo do currículo:

O trabalho no/do cotidiano, nesses termos, torna-se importante elemento para pensar e compreender a ques-
tão curricular, tanto em instâncias de prática, como na de formulação de propostas, já que, considerado em
sua complexidade, pode contribuir para o estudo das realidades escolares se entendemos essas últimas como
componentes de uma rede de saberes e de práticas que, situadas para além dos muros da escola, se fazem
presentes nos cotidianos escolares, por meio dos sujeitos nele presentes.

Podemos perceber algumas mudanças bastante radicais: da neutralidade para a contextuali-
dade; da simples evolução curricular para transformações mais profundas, que incluem a hibridi-
zação e a referência à intertransculturalidade no currículo.

Observando este e outros estudos atuais sobre currículo, podemos perceber como o referen-
cial teórico, que dá suporte à visão abrangente que citámos no parágrafo anterior, se ampliou. São
conceitos inspiradores a «complexidade», de Morin (1995), o «exercício de reciprocidade entre cul-
turas», de Boaventura de Sousa Santos (2000), o «currículo baseado em atividades», de Maturana
(1999), a «produção material e espiritual», de Lefèbvre (1983), o «currículo como fato», de Young
(2000), e «currículo escrito», de Goodson (1983), e o «currículo como construção histórica», de
Popkewitz (1994, 2001), entre outros.

Para Lopes e Macedo (2002: 49),

estamos frente a uma redefinição do campo do currículo que envolve, não apenas a reterritorialização das refe-
rências da produção em currículo, mas a construção de novas preocupações. Nesse sentido, cremos que a prin-
cipal tendência do campo é a valorização de uma certa discussão da cultura, na medida em que vêm sendo
intensificadas, sob referências teóricas diversas, as discussões sobre multiculturalismo ou estudos culturais.

Esta evolução também influenciou, como não podia deixar de ser, o percurso curricular da
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), afetando as escolhas
curriculares realizadas pelos seus atores institucionais.

O primeiro momento deste texto situa exatamente esta trajetória na última década, em busca da
excelência curricular voltada para a formação de educadores, destacando as últimas formulações cur-
riculares eleitas para o seu curso de graduação em Pedagogia. Este percurso acompanhou as mudan-
ças ocorridas no entorno nacional, no que se refere às discussões da formação de educadores.
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No segundo momento sumarizamos a construção coletiva da proposta curricular implemen-
tada nesta Faculdade, a partir de 2003, apontando o surgimento de indicadores avaliativos, tais
como: objetivos da aprendizagem, áreas curriculares disciplinares, atividades previstas, formas de
avaliar, etc.

A terceira parte do texto apresenta um esboço da proposta de avaliação do currículo, sabendo
que um processo permanente de acompanhamento e avaliação faz-se indispensável para o
sucesso desta «empreitada».

Tomamos como subsídio o modelo Context, Input, Processus, Product (CIPP), de Stufflebeam,
o qual identifica a avaliação como o processo de delinear, obter e fornecer informações úteis para
o julgamento de decisões (Stufflebeam & Shinkfield, 1993). Este modelo utiliza quatro tipos de
avaliação: contexto, insumo, processo e produto.

Na avaliação do contexto fundamentamos as decisões do planejamento do currículo, ao julgar
a pertinência dos objetivos propostos. Na de insumo analisamos os procedimentos metodológicos
que foram implantados para a operacionalização da proposta curricular, enquanto na avaliação do
processo cuidamos do acompanhamento da realização do projeto curricular. Finalmente, na ava-
liação do produto discutimos as opções relativas aos resultados, de acordo com as intenções for-
muladas.

Concluindo, um quarto momento traz à luz algumas conclusões obtidas com o desenvolvi-
mento do projeto de avaliação, resultantes da aplicação de um questionário aos alunos das turmas
do 4º período do curso. O instrumento, composto de três questões objetivas e uma subjetiva, foca-
lizou aspectos importantes do currículo, como o planejamento e a organização, o conteúdo das
disciplinas, as estratégias didáticas utilizadas e os critérios de avaliação do rendimento acadêmico
utilizados.

Para organizar o texto, um fio… um fio iluminado de poesia, que vem da obra de Caetano
Veloso (2003)1. Pretendemos que ele amenize a agrura do desafio da avaliação curricular.

Podemos afirmar, tomando emprestadas as palavras do poeta, que à euforia que acompanha o
completamento do «desenho» curricular surge a imperiosa necessidade da avaliação. Por mais apu-
rada e democrática que tenha sido a construção, ainda «tudo é perigoso», pois o terreno do currí-
culo é delicado e tem nuances muito sutis e nem tudo o que foi pensado durante a construção
curricular é obrigatoriamente «divino e maravilhoso», precisando de ajustes cuja detecção só é pos-
sível através da avaliação.
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1º tempo do texto
O melhor o tempo esconde

Longe muito longe
Mas bem dentro daqui.

Trilhos Urbanos, Caetano Veloso, 2003: 47

É bom esclarecer que a expressão «melhor o tempo esconde», que tomámos emprestada ao
poeta, não significa que tivéssemos uma proposta curricular mais apurada, mas um binômio impor-
tante, variável interveniente em qualquer análise que façamos: a juventude e as vivências pessoais
das autoras na época – somadas ao deslumbramento pela universidade pública – e o viés da histó-
ria, indispensável para o entendimento de tudo o que aconteceu neste período, até aos dias de hoje.

Quando chegámos à Faculdade de Educação da UERJ, em 1989, ela formava pedagogos nas habi-
litações em Administração Escolar, Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Magistério das
Matérias Pedagógicas do 2º Grau, Educação do Deficiente Mental e Educação do Deficiente Auditivo2.

Com a criação das faculdades de Educação, o objetivo maior era formar os profissionais «espe-
cialistas», que teriam uma formação dirigida ao exercício da «organização da escola», no sentido de
seu ordenamento de acordo com a reforma proposta a seguir para os que foram chamados «1º e
2º graus» (Lei nº 5692/76).

Progressivamente, no entanto, o entorno nacional começou a indicar outras tendências, que
tornavam a formação dos especialistas em Educação – coerente com o pensamento pedagógico
dos anos 1970 – menos compatível com a perspectiva histórico-política e acadêmica que então
se configurava.

Uma ampla avaliação, realizada em 1988, clarificou as necessidades de mudança e deflagrou
um processo de discussão que se estendeu por quase três anos, e que deu origem a um novo
desenho curricular.

No período de 1991 a 2002, a Faculdade de Educação da UERJ desenvolveu dois cursos de
licenciatura em Pedagogia.

O primeiro contemplava uma proposta para formação do educador a partir da perspectiva dia-
lética de educação, em termos dos conceitos de totalidade, contradição, transformação e relação
teoria-prática, e buscava conciliar a capacitação técnica com a formação política, tomada esta
última no sentido de que o futuro educador fosse capaz tanto de compreender quanto de intervir
na realidade social que o cerca.

Compunha-se de quatro áreas de aprofundamento no curso de licenciatura plena em Pedago-
gia, com as seguintes habilitações: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio,
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Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



Magistério em Educação Especial, Magistério em Educação Infantil e Magistério em Educação de
Jovens e Adultos3.

Quase ao mesmo tempo, em 1990, a Faculdade de Educação da UERJ e a Secretaria Municipal
de Educação da Cidade do Rio de Janeiro (SMERJ) firmaram um convênio de cooperação, no
âmbito do qual se implementaria um sólido programa de educação continuada, exclusivamente
destinado à formação de professores em exercício de regência de turmas em unidades de ensino
da SMERJ. Tal programa previa que a Secretaria de Educação concederia dispensa de ponto a pro-
fessores aprovados em exame vestibular, a fim de que fosse realizado, na UERJ, um curso de gra-
duação em nível de licenciatura plena, especificamente, destinado à formação de professores para
as séries iniciais do ensino básico.

Este segundo curso, de preparação para o Magistério – denominado CPM4 –, oferecia apenas a
habilitação para o Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, e foi originariamente pen-
sado como resposta à demanda observada no cotidiano do ensino público das séries iniciais da
escola básica, frente às transformações que se iniciavam a propor entre o final da década de 1980
e início dos anos 1990. A situação que se propunha às escolas consistia na implementação de roti-
nas de ensino/avaliação numa perspectiva continuada, particularmente motivada por teorias socio-
construtivistas acerca do processo de alfabetização.

A ênfase do curso recaía em estratégias de ensino-aprendizagens baseadas em condutas de
«ação/pesquisa/ação», de planejamento interdisciplinar e de avaliação continuada.

A partir de 1995, após a extinção do convênio firmado com a SMERJ, o curso foi aberto à
comunidade em geral, tendo-se, entretanto, preservado todos os seus pressupostos e a sua estru-
tura curricular. O CPM destacava-se dos demais cursos de graduação oferecidos pela Faculdade de
Educação da UERJ, pois se organizava na forma de oportunidade de educação continuada para
professores já inseridos no mercado de trabalho.

Novamente, no entanto, fez-se sentir a necessidade da mudança, anunciada pelos atores insti-
tucionais, e pelas mudanças ocorridas no cenário educacional do nosso país. Amplas discussões,
que se estenderam por quase três anos, deram origem ao curso implementado em 2003. É dedi-
cado a ele o segundo tempo do nosso texto.
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3 O novo curso (PED) foi regulamentado pela Deliberação nº 22/91 da UERJ, e tinha uma base comum a todos os
alunos, composta de seis períodos e mais dois períodos finais, em que o estudante podia optar por Prática de Ensino e
elaboração de monografia de final de curso em uma de quatro habilitações: Educação Infantil, Educação de Jovens e
Adultos, Educação Especial e Magistério das Matérias Pedagógicas. Este curso teve seu reconhecimento pelo Ministério
da Educação brasileiro (MEC) através da Portaria nº 366, de 19 de Abril de 1995.

4 A portaria da UERJ que regulamentou o curso do convênio firmado foi a Portaria nº 7/91.



2º tempo do texto

Caminhando contra o vento
Sem lenço sem documento
No sol de quase Dezembro

Eu vou…
Alegria, Alegria, Caetano Veloso: 2003

Neste tempo, a Faculdade de Educação da UERJ colocou em discussão uma proposta de refor-
mulação de seus cursos de Pedagogia-CPM e Pedagogia-PED, de forma a integrá-los em um novo
curso de Pedagogia, que formasse não só o professor para os anos iniciais do ensino fundamental
para crianças, jovens e adultos, o professor para crianças de 0 a 6 anos e o professor apto a lidar
com crianças e jovens portadores de necessidades educativas especiais, mas também o pedagogo
capaz de desenvolver projetos pedagógicos em instituições educativas (ONGs, conselhos tutelares,
igrejas), ações coletivas e culturais com jovens e meninos de rua e em instituições governamentais
diversas, entre organismos públicos e empresas estatais.

A elaboração do projeto curricular que caracteriza este «segundo tempo» foi marcada por três
escolhas – nenhuma delas simples – que merecem ser citadas.

A primeira escolha diz respeito à definição de alguns princípios norteadores, que foram busca-
dos nas históricas discussões capitaneadas pela Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação (ANFOPE) e pelo Fórum de Diretores das Faculdades de Educação das
Universidades Brasileiras (FORUMDIR), que têm liderado o movimento de reformulação dos cur-
sos e reafirmado a continuidade dos princípios que, desde os anos 1980, vêm sendo considerados
indispensáveis à formação dos profissionais da educação.

Temos, então, como princípios do projeto de curso elaborado pela Faculdade de Educação da
UERJ:

• a valorização do trabalho pedagógico,
• a sólida formação teórica,
• o conhecimento e intervenção na realidade escolar com base em pesquisas,
• o trabalho coletivo e interdisciplinar,
• a unidade entre teoria e prática.

A segunda escolha a ser destacada diz respeito à chamada «base comum nacional», a qual
muito foi discutida e registrada em documentos que são hoje referência quanto à questão da for-
mação e estão presentes em propostas curriculares que se desenvolveram em todo o país.

Estes debates nunca aceitaram que esta base comum fosse colocada como um «modelo nacional»,
pois cada proposta deve levar em consideração as necessidades reais das escolas da região na qual
vai se desenvolver e as condições históricas de cada instituição que faz a proposta curricular, conside-
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rando suas bases materiais concretas, as crescentes demandas da comunidade local e regional, bem
como as possibilidades a serem desenvolvidas por seu pessoal docente e discente.

O resultado dessas discussões nacionais aponta para a necessidade de se repensar a organiza-
ção dos cursos de Pedagogia, superando a fragmentação entre as habilitações e reafirma, como já
indica, a docência como base da identidade profissional de todos aqueles com formação especí-
fica para o trabalho educativo.

As Directrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (Resolução
CNE/CP nº 1, de 15 de Maio de 2006), em seu artigo 9º, determina que os cursos de formação de
pedagogos devem visar

a licenciatura para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de
Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (…).

O referido documento apresenta o pedagogo como professor, organizador e gestor do sistema
educacional e pesquisador. Esses são os eixos de formação do pedagogo que a Faculdade de
Educação da UERJ escolheu seguir, em sua reformulação curricular.

Segundo o Documento de Reformulação do Curso de Pedagogia (2003: 13):

teremos nesta reformulação do curso de Pedagogia conteúdos curriculares que darão conta da formação
ampla e consistente de um pedagogo-professor. Para isso, nosso curso proporcionará a formação concomi-
tante em licenciatura e bacharelado, privilegiando também os princípios da Educação Inclusiva, conforme con-
templado na LDB e nas Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica (2001), significando «incluir a
educação especial na estrutura de educação para todos.» No bacharelado, serão estudadas as instituições e os
movimentos sociais. Na licenciatura, teremos a formação de professores para a educação infantil e os anos ini-
ciais do ensino fundamental para crianças, jovens e adultos.

A terceira escolha refere-se à concepção de conhecimento que este currículo incorpora. A
opção do grupo foi pela concepção de «rede de conhecimento», florescente no nosso país desde a
década de 1990.

Sobre esta concepção, afirmam Lopes e Macedo (2002: 37):

A noção de conhecimento em rede introduz um novo referencial básico, a prática social, na qual o conheci-
mento praticado é tecido por contatos múltiplos. Propõe-se, dessa forma, a inversão da polarização entre teo-
ria e prática, passando-se a compreender o espaço prático como aquele em que a teoria é tecida.

Lidamos, então, com uma nova configuração curricular, em que as disciplinas, tradicional-
mente consideradas, se articulam em «campos organizadores do conhecimento» ou «campos de for-
mação». No nosso caso, são eles:
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a) professor de crianças de 0 a 6 anos e professor dos anos iniciais do ensino fundamental,
para crianças, jovens e adultos (em licenciatura); 

b) pedagogia nas instituições e nos movimentos sociais (em bacharelado).

Esses dois campos de conhecimento, ou campos organizadores da formação, são desenvolvi-
dos através dos vários componentes curriculares do curso: os eixos curriculares (Pedagogia nas
Instituições, Pedagogia nos Movimentos Sociais, Educação Escolar e Educação Inclusiva), as disci-
plinas da base comum (obrigatórias e eletivas), o componente «pesquisa e práticas pedagógicas»,
os estágios supervisionados e a monografia final de curso.

Acreditamos que a Figura 1, também constante do Documento de Reformulação do Curso de
Pedagogia (2003), clarifica melhor o desenho curricular, resultante das três escolhas de que falá-
mos até agora.
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FIGURA 1

Gráfico do curso

Fonte: Documento de Reformulação do Curso de Pedagogia (2003: 34).
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A base comum, configurada pelo hexágono, que se inicia logo após a entrada pelo concurso
vestibular, é distribuída por todo o curso. Como ligação entre todas as partes que compõem esta
proposta de reformulação, foram colocados quatro eixos curriculares que serão transversais a todo
o curso, permitindo a integração dos conhecimentos e práticas desenvolvidos em atividades den-
tro e fora das salas de aula, envolvendo a comunidade externa à universidade. São eles, segundo
o documento (2003: 33-34):

• Pedagogia nas Instituições, com ênfase nos processos pedagógicos desenvolvidos no âmbito das empresas e
demais entidades públicas e privadas;

• Pedagogia nos Movimentos Sociais, com ênfase nos processos educativos dos movimentos sociais populares;
• Educação Escolar, com ênfase nos processos pedagógicos realizados nas escolas públicas;
• Educação Inclusiva, com ênfase na integração social e pedagógica dos portadores de necessidades especiais.

Trata-se de um curso «robusto», de 3960 horas, mas passível de ser cursado em oito períodos
letivos.

Concluindo este «segundo tempo do nosso texto», acreditamos que o quadro seguinte seja
esclarecedor, no que diz respeito à distribuição da carga horária, e complementar ao gráfico apre-
sentado anteriormente.
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Base
comum

Específicas
Eletivas

Atividades
culturais

Total
Pesquisa 
e práticas

pedagógicasEd. inf. 1ª à 4ª 1ª à 4ªBach.
Períodos

1º 240h 60h - 60h 30h 60h - - - 30h 480h

2º 240h 60h 60h - 30h 60h - - - 30h 480h

3º 180h 60h 120h - 30h 60h - - - 30h 480h

4º 120h 60h 120h 60h 30h 60h - - - 30h 480h

5º 120h 60h 60h 60h 30h 120h - - - 30h 480h

6º - 60h 60h 60h 30h 120h 120h - - 30h 480h

7º - - - 60h 30h - 120h 120h 120h 30h 480h

8º - - - 60h 90h - - 120h 120h 30h 420h

Monografia - - - - - - - - - - 120h

TOTAL 900h 360h 420h 360h 300h 480h 240h 240h 240h 240h 3960h

Específicas

Ed. inf. Bach.

QUADRO 1

Distribuição das horas/aula por período letivo, no curso de Pedagogia – formação de professores de educação
infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental para crianças, jovens e adultos e pedagogia 

nas instituições e nos movimentos sociais

Fonte: Documento de Reformulação do Curso de Pedagogia (2003: 35).

Regulamentado pela Resolução nº 12/2003, o novo currículo do curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação da UERJ começou a ser implementado no primeiro semestre de 2003.



Em 2006, o Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão do Ministério da Educação, instituiu
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (2006: 11), o
que levou a Faculdade de Educação da UERJ a iniciar as discussões para a construção de um novo
modelo curricular em substituição a este, em caráter de extinção.

Constatamos, com alegria, que os resultados desta avaliação em muito vêm contribuindo para
alicerçar estes debates.

3º tempo do texto

Sim, eu poderia abrir as portas que dão pra dentro.
Percorrer, correndo, corredores em silêncio.

Perder as paredes aparentes do edifício
Penetrar no labirinto.

Janelas Abertas, nº 2, Caetano Veloso, 2003: 58

É hora de avaliar esta proposta curricular, o que constitui o «terceiro tempo» deste texto… É
hora, como diz o poeta Caetano Veloso, de «abrir as portas que dão pra dentro».

Pensar a avaliação de um currículo, que desafio!
A analogia com a poesia do «mestre» Caetano Veloso parece-nos, neste momento, clara: uma

avaliação sempre implica perder a solidez aparente das «paredes» que constituem o projeto e
«penetrar no labirinto» de tantos debates, das escolhas decididas, daquilo que, em um primeiro
momento, parece tão sólido.

Esta pretensa insegurança – assim a denominamos porque uma boa avaliação sempre constrói
patamares mais seguros e firmes – talvez seja um dos motivos para que tantos se furtem e sejam
refratários ao ato de avaliar. Mas, como não avaliar um currículo? Segundo Pacheco e Morgado
(2002: 51-52), a avaliação de um projeto curricular

só tem interesse se for realizada numa perspectiva de melhoria constante das decisões. Não interessa o resul-
tado, pois seria difícil escolher os critérios que permitiriam a seleção de indicadores fiáveis e amplamente
aceites pelos professores, mas o processo de construção e avaliação de um projecto que tem como principal
função a territorialização curricular. Tal identidade curricular pode ser avaliada quer numa dimensão forma-
dora e integrada, onde o lado formativo da avaliação responderá melhor àquilo que se pretende com o
Projecto Curricular de Escola em termos de coerência pedagógica, quer numa dimensão de auto-avaliação.

Com este propósito, optamos pelo modelo de avaliação CIPP, de Daniel Stufflebeam, a fim de
procedermos à avaliação do currículo do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ.
Partimos do pressuposto que a escolha deveria recair em um modelo que nos subsidiasse na
tomada de decisões adequadas para a melhoria e o aperfeiçoamento da proposta curricular.

82



O modelo escolhido, conforme já referido, inclui também quatro tipos de avaliação – contexto,
insumo, processo e produto –, que a seguir explicitaremos como estão sendo operacionalizados/
/aplicados.

A avaliação do contexto busca definir o contexto institucional, identificar as oportunidades de
responder às necessidades, diagnosticar os problemas subjacentes às necessidades e julgar se os
objetivos propostos permitem responder suficientemente às necessidades analisadas. Segundo
Bonniol e Vial (2001), esse tipo de avaliação permite fundamentar as tomadas de decisão referen-
tes ao tipo de situação a ser resolvida para as finalidades e os objetivos do projeto e, ainda, o tipo
de informações a serem obtidas para avaliar os resultados. Resumindo, identificar necessidades e
diagnosticar suas causas são as principais funções da avaliação do contexto.

Para realizar este tipo de avaliação, aplicámos um questionário diagnóstico com alunos que,
no momento, estavam participando das discussões sobre a reformulação curricular do curso de
Pedagogia, indagando das expectativas deles em relação ao novo curso, bem como solicitando-
-lhes que fizessem uma avaliação do currículo anterior, apontando aspectos positivos e negativos
do mesmo.

A avaliação do insumo ou entrada permite prever os procedimentos a serem implantados e os
recursos materiais, humanos e financeiros necessários, além de fundamentar as tomadas de deci-
são relativas à escolha destes recursos e das estratégias, bem como o tipo de informação a coletar
para avaliar a forma como foi implantada a estratégia prevista. 

O entendimento do que significam esses insumos, no entanto, pode variar, dependendo do
viés teórico adotado. Segundo Pacheco e Morgado (2002: 53), nas variáveis de entrada existem
diversos pontos de partida: «Competências curriculares, objetivos de aprendizagem, planos curricu-
lares formulados, áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, medidas de flexibilização cur-
ricular, programas delineados, atividades previstas, formas de avaliação previstas, etc».

Vale ressaltar que este tipo de avaliação já acontece, informalmente, desde o início da implanta-
ção do novo currículo, uma vez que a equipe pedagógica responsável pela organização e operacio-
nalização do projeto curricular vem realizando, dentre outras ações, reuniões sistemáticas de avalia-
ção e de acompanhamento do desenvolvimento do programa e das atividades previstas no projeto.

A avaliação do processo visa fornecer as informações necessárias para as decisões programadas e
levadas em conta no processo real de implementação do projeto, ou seja, este tipo de avaliação
estima a extensão na qual, realmente, os projetos estão sendo levados a termo. Na medida em que o
componente curricular Pesquisa e Práticas Pedagógicas (PPP) vem permeando todo o tempo o
nosso currículo (seis períodos), na avaliação do processo vimos realizando seminários de avaliação
com alunos e professores para o acompanhamento da dinâmica desta nova proposta, possibilitando,
nesta integração entre todos os docentes e discentes, corrigir possíveis distorções na aplicação do
PPP e, quiçá, propiciar o surgimento de novas metodologias/procedimentos para o alcance dos
objetivos desta proposta inovadora, que é a junção da pesquisa com a prática pedagógica.
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Ainda com relação à avaliação do processo, construímos um questionário que foi aplicado aos
alunos que cursavam o 4º período do novo currículo, e que continha itens de avaliação das disci-
plinas já cursadas e comentários dos alunos sobre aspectos gerais do currículo de Pedagogia.

A avaliação do produto consiste em reunir as descrições e os julgamentos relativos aos resulta-
dos, em relacioná-los aos objetivos, ao contexto, aos insumos e ao processo, em suma, em inter-
pretá-los em termos de juízo de valor (Bonniol & Vial, 2001). Portanto, a avaliação do produto
descreve e julga os resultados do projeto. No final do 8º período, aplicaremos aos alunos um
segundo instrumento para avaliar as disciplinas ministradas na segunda metade do curso, os está-
gios supervisionados (iniciados no 6º período) e o processo de orientação e elaboração da mono-
grafia final do curso.

Com os resultados destas avaliações em mãos, buscaremos relacioná-los aos objetivos do
curso e aos demais procedimentos anteriormente explicitados, a fim de construirmos um relatório
final de avaliação, que dará informações sobre os efeitos positivos e negativos com relação aos
resultados previstos no projeto curricular.

A partir da análise cuidadosa das ferramentas propostas pelos autores, e buscando um melhor
entendimento deste modelo de avaliação curricular, elaborámos o quadro que se segue, apresen-
tando os quatro tipos de avaliação que compõem o modelo CIPP, marcando o período de realiza-
ção dos mesmos no curso de Pedagogia em tela e elencando algumas estratégias já utilizadas, ou
que podem ser eleitas no momento da avaliação.
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Tipos de avaliação
(segundo o modelo CIPP)

Período de realização Estratégias avaliativas

Contexto

Insumo ou entrada

Processo

Produto

Avaliação do antigo currículo (2002)

Início da implantação do currículo (2003/1)

Avaliação do 4º período do curso (2004/2)
Durante todo o decorrer da implementação do

novo currículo

Avaliação do 8º período do curso (2006/2)

Questionário diagnóstico
(Instrumento 1)

Entrevistas
Pesquisas

Avaliações informais
Observações

Reuniões
Entrevistas
Debates

Questionário avaliativo
(Instrumento 2)

Seminários de avaliação do componente curri-
cular (PPP)

Questionário de avaliação (Instrumento 3)
Análise documental

Análise das representações e das produções
relativas ao currículo

QUADRO 2
Implementação das avaliações, de acordo com o Modelo CIPP



4º tempo do texto

Onde será que isso começa
A correnteza sem paragem

O viajar de uma viagem
A outra viagem que não cessa

O Nome da Cidade, Caetano Veloso, 2003: 38

A escolha desta epígrafe deve-se ao caráter de continuidade, que assemelha a avaliação a uma
viagem, da mesma forma que para realizar uma viagem a avaliação requer planejamento, organi-
zação, providências. Demanda o olhar atento para os cenários, a sensibilidade para captar deta-
lhes, o desejo de registrar o que acontece, para recordar e refletir posteriormente.

Trata-se, no caso da avaliação, de uma «viagem que não cessa», como diz o poeta, pelo seu
caráter de interminabilidade – o final de uma avaliação marca o início de uma posterior, e assim
sucessivamente…

Também Silva (1999: 150) apresenta esta concepção de currículo:

O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos confinaram. O
currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso.
O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é
texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade.

Neste quarto e último momento do texto apresentamos alguns dos resultados obtidos na ava-
liação do currículo do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ.

Escolhemos alguns dados provenientes da avaliação de processo, mais precisamente da aplica-
ção de um questionário avaliativo – Instrumento 2 – aplicado às turmas do 4º período do curso,
no final do 2º semestre de 2004.

O questionário era composto de quatro questões, três objetivas e uma subjetiva. Temos, então,
quatro indicadores e uma série de aspectos gerais avaliados, a partir da questão subjetiva do ques-
tionário. Foram os seguintes os indicadores utilizados:

• Planeamento e organização do curso – solicitámos aos alunos que levassem em considera-
ção o plano de curso, a ordem e a distribuição dos tópicos do conteúdo, no tempo e em
relação ao plano de curso apresentado;

• Conteúdos ministrados no curso – solicitámos que os alunos considerassem a atualidade e a
importância da disciplina para sua formação;

• Recursos didáticos empregados – solicitámos que os alunos analisassem os recursos didáti-
cos utilizados, incluindo livros, artigos, apostilas, slides, vídeos, entre outros;

• Critérios de avaliação utilizados – solicitámos aos alunos que levassem em consideração os
critérios adotados nas avaliações, quanto à aplicabilidade na disciplina.
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Apresentamos a seguir dois quadros que resumem os aspectos gerais avaliados pelos alunos,
obtidos após a análise do Instrumento 2.
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Aspectos observados Concordo
Não 

concordo
Não 

respondeu
Não tem 
opinião

Impacto do currículo e das práticas pedagógicas nas
atitudes críticas, investigativas e hábitos de estudo

Espaço no currículo para inserção de inovações tec-
nológicas

Preocupação de articular os conteúdos às pesquisas
e demais atividades acadêmicas do curso

Coerência entre o conjunto de atividades da disci-
plina e os objetivos gerais da sua formação

Abrangência do currículo

Preparação para o mercado de trabalho

61% 19% 18% 1%

63% 32% 4% 2%

67% 25% 5% 3%

52% 31% 11% 5%

63% 27% 7% 3%

50% 31% 14% 5%

QUADRO 3
Aspectos gerais do currículo

Como podemos perceber pelos resultados apresentados, houve indicadores positivos na ava-
liação do novo currículo do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ (mais de
60%), relacionados a importantes aspectos exigidos de um currículo eficaz, quais sejam: a inserção
de inovações tecnológicas; a articulação da pesquisa com os conteúdos e as demais atividades do
curso; a preocupação com a formação de atitudes críticas, investigativas e de hábitos de estudos; e
a abrangência do currículo, que, a nosso ver, significa que, para os alunos, este é um currículo
que possibilita múltiplas oportunidades de absorção no mercado de trabalho. Entretanto, vale
dizer que, quanto a este último aspecto comentado, o percentual de concordância foi de apenas
50%, o que sinaliza para a insegurança dos alunos quanto às oportunidades de emprego, ainda
que considerem que o currículo seja bem abrangente. Por último, mas não menos importante,
cumpre destacar que, analisando o percentual de 52% de alunos que assinala haver coerência
entre as atividades das disciplinas e os objetivos gerais da formação do pedagogo, nossa tendên-
cia é creditar este resultado às diferenças de metodologias de ensino empregadas pelo corpo
docente, o que demandará um estudo posterior sobre os reais motivos deste resultado.

Uma percepção decorrente da análise dos instrumentos – e consubstanciada pelas entrevistas
– é que a concepção dos alunos em relação ao currículo é influenciada pelo que Morin (1999)
denuncia em relação à lógica fundamentada na ciência clássica.

Segundo o autor, esta lógica está fundamentada em três pilares de certeza: a ordem, regulari-
dade e determinismo absolutos; o isolamento do objeto do conhecimento, descontextualizando-o e
observando-o em um meio «artificial»; e o valor de prova absoluta atribuído à indução e à dedução.

Morin (ibidem) afirma que estes pilares encontram-se, na atualidade, em estado de «desintegra-



ção». Isto é causado principalmente pelo jogo, dialógico, complementar e antagônico, entre ordem
e desordem.

A ciência moderna deixa de lado o que é «complexo», abandona a interdisciplinar e cria «disci-
plinas» isoladas que «organizam o conhecimento científico e que instituem nesse conhecimento a
divisão e a especialização do trabalho, respondendo à diversidade de domínios que as ciências
modernas recobrem» (ibidem: 27).

Reconhecemos este como um grande perigo para as práticas curriculares na atualidade.
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Aspectos observados %

1 – Currículo insuficiente para formar cinco habilitações

2 – Não respondeu

3 – Falta de compromisso dos professores

4 – Currículo excelente/bom

5 – O conteúdo não é aprofundado nas disciplinas/aumento da carga de leitura

6 – Aumento da carga horária das matérias

7 – Falta de união entre a teoria e a prática

8 – Conteúdos repetidos em disciplinais diferentes

9 – Falta de professores no início do período

10 – Melhoria das instalações e de recursos na Faculdade de Educação

11 – Falta de preparo dos professores

12 – Indicação da Bia Bedran para dar aula eletiva/ou disciplinas de contos de histórias

Total

13

14

15

12

8

4

15

3

4

3

7

3

100

QUADRO 4
Comentários sobre o currículo

Nos comentários gerais sobre o currículo, os dados mostraram-se bem dispersos e, na verdade,
os destaques ficaram por conta dos alunos que criticaram: a falta de compromisso de alguns pro-
fessores; o não atingimento da tão desejada união entre a teoria e a prática; e a crença, para
alguns, do currículo não dar conta de formar para «cinco habilitações»5. Para outros, o currículo é
excelente ou, pelo menos, bom.

Na expectativa de novos resultados favoráveis à avaliação do currículo do curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação da UERJ e ao finalizarmos este trabalho, deixamos esta reflexão, que espelha a
nossa visão do sentido da avaliação no contexto geral da sociedade contemporânea em que vivemos:

O reconhecimento da avaliação como fenômeno plurifacetado e de responsabilidade social significa também
admitir a sua dimensão ética, para além de sua complexidade epistemológica. Atribuir valor absoluto de ver-

5 Na realidade, quando os alunos falaram em cinco habilitações, eles consideraram o bacharelado em Pedagogia das
instituições e dos movimentos sociais e a licenciatura em Pegagogia para as séries iniciais do ensino fundamental, para
crianças, jovens e adultos.



dade e objetividade aos números e seus efeitos de seleção e classificação é querer esconder e abafar o fato de
que o campo social é penetrado de valores, interesses e conflitos. É esse caráter ético e, portanto, político que
coloca a avaliação no centro das reformas e dos conflitos, pois o que está em jogo e em disputa é o modelo
de sociedade. «Essas tensões, conflitos e ambigüidades» (da avaliação) são consideradas «práticas sociais rela-
cionadas com fins sociais». (Popkewitz, 1992: 96)

Contacto: Rua General Espírito Santo Cardoso, 350, casa 11, Tijuca, CEP 20530-500, Rio de Janeiro, RJ – Brasil
E-mail: marlyabreu@gmail.com; eloizaoliveira@uol.com.br
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