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RESUMO
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a avaliação no Estágio 
Curricular Supervisionado no curso de Pedagogia da Universida-
de Estadual Vale do Acaraú (UVA), em Sobral, Ceará. Objetiva 
identificar a percepção do professor no que se refere aos parâme-
tros de avaliação adotados nas disciplinas de Estágio, bem como 
promover uma reflexão acerca da avaliação para a construção 
da práxis docente do aluno estagiário. Foram utilizados como 
referências teóricas os estudos desenvolvidos por Lima (2012), 
Hoffmann (2007), Costa (2001), Brasil (2006), Sant’anna (1997), 
Depresbiteris (2009), Firme (1994), Pimenta e Lima (2012), Lu-
ckesi (2002), Carneiro (2010), Severino (2007), entre outros. É 
uma pesquisa de abordagem qualitativa, com ênfase no estudo de 
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caso, envolvendo quatro professoras. Para a coleta de dados, foi 
realizada uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas 
acerca da avaliação no âmbito do processo ensino-aprendizagem 
no desenvolvimento do estágio. Os principais resultados apon-
tam para a compreensão da prática avaliativa no estágio como 
campo de construção de concepções e reflexões consideradas de 
relevância para o processo de formação docente no contexto do 
ensino-aprendizagem no curso supracitado.
Palavras-chave: Avaliação. Ensino-aprendizagem. Estágio Cur-
ricular Supervisionado.

RESUMEN
Este artículo presenta una reflexión sobre la evaluación en super-
visada en la Facultad de Educación de la Universidade Estadual 
Vale do Acaraú – UVA, en Sobral, Ceará. Tiene como objetivo 
identificar la percepción del profesor con respecto a los paráme-
tros de evaluación adoptados en las disciplinas de la etapa y de 
promover una reflexión sobre la evaluación para la construcción 
de la enseñanza práctica del estudiante en prácticas. Fueron uti-
lizados como referencia los estudios teóricos desarrollados por 
Lima (2012), Hoffmann (2007), Costa (2001), Brasil (2006), San-
ta Ana (1997), Depresbiteris (2009), Firme (1994), la Pimienta y 
Lima (2012), Luckesi (2002), Lamb (2010), Severino (2007), en-
tre otros. Se trata de una investigación cualitativa, con énfasis en 
el estudio de caso que involucra cuatro profesores. Para recoger 
los datos, entrevistas semi-estructuradas con preguntas abiertas 
sobre la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la etapa de desarrollo se llevó a cabo. Los principales resulta-
dos apuntan a la comprensión de la práctica de la evaluación 
en la etapa como concepciones de campo de la construcción y 
reflexiones consideradas relevantes para el proceso de formación 
de los docentes en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje 
en el curso mencionado.
Palabras-clave: Evaluación. Ensenãnza. Aprendizaje. Supervisado.
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1 Introdução

A temática deste artigo se inicia a partir de vivências no 
curso de Pedagogia entre os anos de 2005 e 2009 na Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA). Nessa época, já se manifestavam 
inquietações sobre o estágio, motivadas por leituras, estudos e 
discussões na universidade. 

No entanto, somente na docência superior, como partici-
pante no processo de reelaboração da Comissão dos Estágios nas 
licenciaturas e nos cursos de bacharéis dessa instituição de ensi-
no superior, surgiu o desejo de pesquisar e compreender como o 
professor de estágio avalia seus alunos, destacando, dentro desse 
contexto, papéis, limites, contribuições, significado e relevância 
desse componente curricular na formação do licenciando em Pe-
dagogia. A participação na condição de aluna da pós-graduação 
em Gestão e Docência na Educação Superior, a qual esta pesqui-
sa pertence, e também com a aproximação do Grupo de Estudos 
e Pesquisas sobre Formação do Educador (GEPEFE-CE), per-
tencente à Universidade Estadual do Ceará (UECE), vêm sendo 
motivos de mobilização para estudar ainda mais e compreender 
o objeto de estudo da presente investigação. 

Assim, o estudo da temática “avaliação do processo ensi-
no-aprendizagem no estágio” vem se fomentando nessa trajetória 
acadêmica e profissional, tomando proporções maiores através de 
publicações de artigos em congressos, fóruns, encontros e orien-
tação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Mediante tal 
caminhada, o lócus dessa pesquisa é a Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA), localizada na cidade de Sobral, no interior do 
estado do Ceará, localizada a 280 quilômetros da capital Fortaleza. 

O presente trabalho discute a temática da avaliação do 
Estágio Curricular Supervisionado, assim sendo, essa produção 
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tem como objetivo identificar a percepção do professor no que 
se refere aos parâmetros de avaliação adotados nas disciplinas de 
estágio, bem como promover uma reflexão acerca da avaliação 
para a construção da práxis docente do aluno estagiário. Esse 
estudo tem o propósito de responder às seguintes indagações: 
quais são os parâmetros de avaliação utilizados na disciplina de 
Estágio Curricular Supervisionado no processo de ensino apren-
dizagem no curso de Pedagogia da UVA? Qual a importância da 
avaliação na construção da práxis docente do aluno estagiário?

São sujeitos dessa pesquisa quatro (04) professoras de Es-
tágio, sendo cada uma de modalidade diferente, uma vez que na 
matriz curricular de tal curso os estágios são intitulados: Estágio 
em Gestão Educacional; em Ação Docente na Educação Infantil; 
em Ação Docente nas Séries Iniciais e, por último, em Movi-
mentos Sociais e Educação Popular.

É um estudo de abordagem qualitativa, pois de acordo 
com Minayo (2007), esse tipo de pesquisa responde a perguntas 
muito particulares, buscando o universo de significados, cren-
ças, valores e atitudes. Usou-se a técnica documental para estu-
dar o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso investigado 
e as leis de Estágio. Porém, deteve-se na Lei de 2002. Segun-
do Severino (2007, p. 124), o estudo documental “é a técnica de 
identificação, levantamento e exploração de documentos fontes 
do objeto pesquisado e registro das informações retiradas nessas 
fontes e que serão utilizadas no desenvolvimento do trabalho”. 
Utilizou-se a entrevista semiestruturada como instrumento de 
coleta de dados. 

Vale destacar que se entrevistou quatro professoras do 
curso de Pedagogia que já ministraram as disciplinas de Está-
gio. Assim sendo, foram utilizados nomes fictícios para garantir 
o anonimato dos sujeitos. Para coletar os dados, aplicou-se um 
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questionário com perguntas abertas, que para Severino (2007) 
proporciona a interação entre pesquisador e pesquisado na busca 
de apreender o que os sujeitos da pesquisa pensam, sabem, fazem 
e argumentam.

Este trabalho tem como principais referências às ideias 
de Lima (2012), Hoffmann (2007), Costa (2001), Brasil (2006), 
Sant’anna (1997), Depresbiteris (2009), Firme (1994), Pimenta e 
Lima (2012), Luckesi (2002), Carneiro (2010), Severino (2007), 
entre outros. Ressalta-se que o estágio, enquanto componente 
curricular que relaciona pesquisa e ensino, é de suma importân-
cia para a compreensão da docência como profissão.

Dessa forma, o estudo contribui com as discussões ine-
rentes à avaliação no estágio na visão de professores de estágio e 
reflete sua importância para a construção da práxis docente do 
aluno estagiário. Mediante tal estudo e consultas em pesquisas 
referentes a esse tema, é inevitável não perceber a relevância des-
se assunto para a reflexão docente e acadêmica em favor de um 
contexto de avaliação no Estágio.

O texto encontra-se organizado em três seções articuladas 
entre si. Inicialmente, reportou-se ao curso de Pedagogia e o Está-
gio Curricular Supervisionado: uma reflexão necessária. Em segui-
da, refletiram-se os parâmetros para um estudo acerca da impor-
tância da avaliação para o constructo do Estágio Curricular Super-
visionado na visão de teóricos, no qual se apresentaram as análises 
das professoras entrevistadas, por fim, as considerações finais.

2 O curso de pedagogia e o estágio curricular 
supervisionado: uma reflexão necessária

O curso de Pedagogia da UVA passou por algumas refor-
mulações curriculares. A primeira ocorreu em 1990, seguida das 
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realizadas nos anos de 1991 e 1994. Em 2001, a reformulação 
curricular foi realizada à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB) de 1996 e da proposta das Diretrizes Curriculares 
para os cursos de Pedagogia, elaborada em 1999 pela comissão 
de especialistas instituída pelo Ministério da Educação – (MEC). 
Nesse contexto, é importante ressaltar que até esse momento o 
curso de Pedagogia era o único que não dispunha de diretrizes 
curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE). 

A discussão ocorrida no processo de reformulação curri-
cular foi retomada mediante o debate nacional acerca da forma-
ção do pedagogo, culminando na aprovação da Resolução CNE/
CP 01/2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de graduação em Pedagogia. Em 2006, a reformu-
lação teve como princípio a flexibilidade curricular sob um olhar 
nos conteúdos, atrelados à diversidade da realidade institucio-
nal. No ano de 2010, buscou-se construir permanentemente uma 
estrutura curricular que permitisse incorporar outras formas de 
aprendizagem e formação presentes na realidade social, com isso 
o curso se concretizou em núcleos (Educação Infantil, Séries Ini-
ciais, Movimentos Sociais e Educação Popular) e nas decisões 
colegiadas ocorridas nos encontros mensais.

Assim, o curso vem sendo construído e reconstruído a 
partir de uma gestão orgânica e participativa, que passa pela 
docência e pela capacidade de produzir e gestar conhecimentos 
sobre os processos educativos. A prática pedagógica é um exer-
cício permanente ao longo do curso, sendo o Estágio Curricular 
Supervisionado um dos vários e diferentes momentos em que 
essa prática é promovida. Ela implica inserção efetiva do aluno 
em atividades de docência e de gestão em ambientes escolares e 
não escolares.
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Grande número de leituras, debates, pesquisas científi-
cas, dentre outras ações têm sido voltadas para o Estágio Curri-
cular Supervisionado, em decorrência de uma série de fatores, 
tais como a necessidade de melhorar a qualidade da educação 
devido às exigências no próprio processo de formação. Destaca-
se, nesse contexto, a LDB de 1996 e a Resolução nº2 do Conse-
lho Nacional de Educação (CNE) de 2002, que regulamenta o 
estágio com 400 horas. Tais referências tornam mais evidentes 
os limites e as possibilidades de aplicabilidade da legislação, de 
forma a defender a consistência teórica, a produção do conhe-
cimento, a relação teoria e prática, a docência, a pesquisa e a 
práxis. 

As reformas educacionais ocorridas a partir de 1990 têm 
afetado diferentes setores da sociedade. No campo da educação, 
a formação de professores tem sido motivo de debates e tomadas 
de decisões, e a prática da avaliação no estágio passou a ser vis-
ta como requisito importante para a relação teoria e prática, no 
âmbito dos estudos superiores. Nesse sentido, o desafio foi o de 
ressignificar esse componente curricular no contexto dos cursos 
de licenciaturas, envolvendo os três momentos da ação didática: 
planejamento, metodologia e avaliação. 

Em sintonia com Pimenta e Lima (2012), vimos que após 
as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) nº 9.394/1996, fica a cargo do Conselho Nacional de Edu-
cação CNE/CP nº 1/2006 deliberar sobre as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para todos os cursos de graduação do país. Dadas 
as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006) para o cur-
so de Pedagogia, o projeto político pedagógico das instituições 
deve garantir a duração e carga horária dos cursos de formação 
de professores no âmbito da Educação em nível superior, bem 
como reforçar a prática avaliativa no estágio. 
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Art. 7º – O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a 
carga horária mínima de 3.200 horas efetivas de trabalho 
acadêmicas, assim distribuídas: 

I – 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como 
assistência a aulas, realização de seminários, participação 
na realização de pesquisas, consultas a biblioteca e cen-
tro de documentação, visitas a instituições educacionais 
e culturais, atividades práticas de diferentes naturezas, 
participação em grupos cooperativos de estudos;

II – 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prio-
ritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, contemplando também outras 
áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto peda-
gógico da instituição. (Grifo nosso)

III– 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofun-
damento em áreas específicas, de interesse dos alunos, por 
meio da iniciação científica, da extensão e da memória.

Contudo, o curso de Pedagogia da UVA segue com as seguin-
tes modalidades de Estágio: Estágio em Gestão Educacional; em 
Ação Docente na Educação Infantil; em Ação Docente nas Séries 
Iniciais e, por último, em Movimentos Sociais e Educação Popular. 
Nessa pesquisa, apresentamos como objeto central o fenômeno da 
avaliação do Estágio Curricular Supervisionado e a possibilidade 
deste na ressignificação da práxis docente do aluno estagiário.

É relevante ressaltar que diante das reformas na educação 
brasileira, os cursos de formação de professores ganharam mais 
um desafio: o de construir os saberes docentes a partir da ava-
liação na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado nas 
licenciaturas.

A esse respeito convém citar Carneiro (2010, p. 339), o 
qual relatou a importância da avaliação na relação com as dis-
ciplinas do ensino superior, em especial o estágio. Conforme a 
visão desse autor, esta se apresenta como:
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[...] atividade processual, encorpando o repositório de sa-
beres e de resultados de pesquisa através de mecanismos 
de sistematização de um lado e, de outro, de mecanis-
mos de transmissão e socialização. Assim, as estruturas 
intelectuais institucionalizadas desta educação recriam 
caminhos e rotas para a apropriação destes saberes, ao 
tempo em que se renovam pelo influxo de informações 
recebidas dos alunos e dos ex-alunos, agora, profissio-
nais. Esta missão e responsabilidade exige professores da 
educação superior cada vez mais bem preparados em suas 
áreas de atuação e qualificados para a docência.

Concorda-se com Carneiro (2010) ao enfatizar que a ava-
liação como prática social, humana, política e técnica deve ser in-
corporada na proposta pedagógica dos educadores de estágio, para 
que esta seja refletida cada vez mais na práxis do aluno estagiário.

3 Parâmetros para uma reflexão acerca da importância da 
avaliação para o constructo do estágio supervisionado 
na visão de teóricos e professoras entrevistadas

O Estágio Curricular Supervisionado do curso de Pedago-
gia da (UVA), inserido no contexto das transformações curricu-
lares da práxis do aluno estagiário, tem passado por mudanças na 
sua operacionalização.

Outrora, a avaliação do desempenho no estágio da ativi-
dade de observação e regência tinha um caráter meramente bu-
rocrático, limitando-se apenas ao preenchimento de formulários 
para obtenção de notas. A partir da compreensão atual do cur-
rículo pós-crítico, abre-se na avaliação do estágio um leque de 
modalidades que, segundo Pimenta e Lima (2012), favorece as 
condições para estreitar as relações entre teoria e prática para a 
formação continuada, tendo a pesquisa como eixo da formação 
docente e para fortalecer a interação entre escola e comunidade.
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Nessa perspectiva, apresentam-se as concepções acerca 
dos parâmetros da avaliação no estágio e ressalta-se a contribui-
ção da professora Maria Silvia:

Os parâmetros de avaliação na disciplina de estágio são 
definidos de modo a distanciar os modelos tradicionais 
de avaliação, onde o que prevalece é a nota exclusiva do 
relatório final resultante das observações e regências nas 
escolas campo de estágio. Nesse sentido, definir os pa-
râmetros avaliativos nesta disciplina requer reconhecer 
a avaliação como processo contínuo, considerar desde a 
aquisição dos conhecimentos teóricos às práticas cotidia-
nas vividas no interior da escola pública. As reflexões te-
óricas e práticas advêm dessa atividade educativa.

Compreende-se que o papel da avaliação no âmbito do es-
tágio no curso de Pedagogia da UVA se constitui em uma opor-
tunidade de conduzir o aluno estagiário, a partir da caracteri-
zação da escola e da observação das aulas, a escolher junto ao 
professor orientador as modalidades necessárias, tendo sempre 
em vista agir e intervir na realidade escolar, contribuindo, assim, 
para a superação dos problemas diagnosticados. 

No que se refere à importância da avaliação para a cons-
trução da práxis docente do aluno estagiário, a professora Maria 
Silvia defende que:

Bem, considerando a avaliação como processo contínuo 
de reflexão-ação-reflexão, acreditamos que a avaliação 
pode sim ser importante na construção da práxis docente 
do aluno estagiário, uma vez que é um momento de refle-
tir sobre as elaborações teóricas e práticas apreendidas no 
decorrer da disciplina e como essas elaborações podem 
ressignificar as ações docentes cotidianas. 

Desta feita, defende-se que a avaliação diagnóstica no 
Estágio Supervisionado assume importância para a elaboração 
e execução dos projetos de intervenção na referida disciplina, 
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podendo ser desenvolvidos através de oficinas, palestras, mini-
cursos, seminários, etc.

De acordo com Pimenta e Lima (2012), o estágio deve ser 
entendido como um espaço que oportuniza a reflexão da prática 
avaliativa docente, cabendo ao professor orientador de estágio, 
direcionado por uma proposta pedagógica consistente, refletir 
com seus alunos sobre os conhecimentos que eles já possuem e, 
pelo processo de “ação-reflexão-ação”, introduzir conhecimen-
tos que deem novo sentido à sua prática, construindo, dessa for-
ma, a práxis docente.

É importante destacar o depoimento da professora Maril-
da Sousa a respeito dos parâmetros de avaliação utilizados na 
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado:

A atividade de estágio deve ser pautada no princípio da 
articulação entre educação superior e o ambiente escolar, 
objetivando a formação geral e específica dos egressos 
profissionais na área de Pedagogia. Nessa perspectiva, o 
objetivo do estágio é desenvolver competências e habili-
dades em situações de aprendizagem conduzida, articu-
lando com a instituição formadora e o ambiente profis-
sional, integrando a teoria e a prática, sob o olhar de que 
a teoria ilumina a prática e a prática ressignifica a teoria. 
E, assim, promover a reflexão da prática profissional, 
possibilitando a construção da identidade profissional 
do aluno.

Tendo em vista a resposta da professora supracitada, a ava-
liação da aprendizagem desenvolvida pelo professor orientador 
de rstágio tem grande influência na vida acadêmica e profissio-
nal dos alunos estagiários, considerando-se que, pelo efeito mul-
tiplicador, estes, no exercício do magistério, aplicarão com seus 
alunos os conhecimentos produzidos na universidade.

Luckesi, (2002) enfatiza que, para o alcance do objetivo 
maior do processo educativo, que é o desenvolvimento do aluno, 
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o professor precisa cumprir três tarefas: planejamento, execução 
e avaliação. No que diz respeito à avaliação no Estágio Curri-
cular Supervisionado, o referido autor afirma que a escola tem 
confundido medida (verificação) com avaliação:

A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um 
ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, 
exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. A verifi-
cação é uma ação que “congela” o objeto, a avaliação, por 
sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação. 
(LUCKESI, 2002, p. 93). 

Ainda sobre a professora Marilda Sousa, esta enfatizou a 
importância da avaliação para a construção da práxis docente do 
aluno estagiário:

Compreendo que a avaliação é uma tarefa didática ne-
cessária para apontar mecanismos subsidiários do pla-
nejamento e da execução de diversas atividades desen-
volvidas na disciplina de estágio. Considerando que os 
alunos já são professores, necessitam repensar constan-
temente a sua prática e, na caminhada, transformar as 
ações docentes.

Diante das ideias da professora anunciada acima, o profes-
sor de estágio, tendo a avaliação como parâmetro de transformação 
docente, deve instrumentalizar os alunos para que possam promo-
ver as mudanças necessárias nas escolas campo do estágio, contri-
buindo, dessa forma, para a melhoria da qualidade do ensino.

Na Pedagogia crítico-social dos conteúdos, a avaliação 
na perspectiva do Estágio Curricular Supervisionado exige uma 
nova postura do professor, enquanto mediador do conteúdo tra-
balhado com a prática social dos alunos.

É nessa direção que Hoffmann (2007, p. 51) trabalha as 
funções formativa e mediadora da avaliação e destaca o papel 
mediador do professor de estágio:
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A avaliação mediadora ocorre essencialmente a partir 
das aprendizagens, sustentada pela reflexão teórica que 
lhe dá sentido. Dessa forma, observações significativas 
e diferenciadas sobre cada aluno resultam em inter-
venções pedagógicas pertinentes e capazes de fomentar 
uma formação eficaz para o fortalecimento do processo 
avaliativo.

Para a autora, se o professor de estágio estiver sempre 
atento, observando e registrando o desenvolvimento de cada 
aluno, é possível prestar o atendimento necessário, evitando 
o acúmulo de dificuldades e garantindo a eficácia do processo 
ensino-aprendizagem. Como exemplo de tal questão, podem-se 
citar os encontros de mediação que acontecem nas orientações 
prestadas no Estágio Curricular Supervisionado.

Na perspectiva das professoras do curso de Pedagogia da 
UVA, apresentam-se as concepções acerca dos parâmetros da 
avaliação no Estágio Curricular Supervisionado e ressalta-se a 
contribuição da professora Carmem:

Os parâmetros da avaliação do estágio nesse curso são 
entendidos no sentido de cooperação, ou seja, em grupo, 
porque estimula o acadêmico a coletar evidências concre-
tas, possibilitando-o à análise, à discussão que envolve 
habilidades mentais através de uma reflexão organizada e 
reconhecida por todos pela colaboração de cada um.

Na ótica dessa professora, a avaliação no estágio deve ser apli-
cada através do trabalho em grupo, assim sendo, destaca sua eficácia 
na reflexão e colaboração de todos no sentido de satisfação por have-
rem exercido uma ação convergente na disciplina de estágio. 

Sant’anna (1997) destaca a avaliação cooperativa no sen-
tido conjunto, integrado e com caráter de subjetividade, que dá 
maior objetividade a esta. Diante dessa perspectiva, apontam-se, 
no estágio, os registros que os professores colhem, as percepções 
de comportamentos em diferentes espaços, os conteúdos diversos 
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trabalhados, e assim conjuntamente analisam esses dados para 
formular um juízo a respeito da avaliação que ganha qualidade.

Sobre a importância da avaliação na construção da práxis 
do estagiário, a professora Carmem continua e enfatiza:

A avaliação é de fundamental importância na construção 
da práxis do estagiário, isso quando ela é praticada com 
fundamentação e consistência, dessa forma passa a trans-
formar, renovar e melhorar a formação do futuro profes-
sor. Às vezes percebo que essa concepção vem acontecen-
do, porém em passos lentos.

Na fala da professora, a importância da avaliação já é fato 
no âmbito formativo do curso pesquisado. Entretanto, faz ressal-
va para uma concepção de avaliação capaz de instigar no profes-
sor de estágio a necessidade de mudanças, contribuindo assim 
para a qualidade da formação docente.

É relevante trazer a fala da professora Simone sobre as 
concepções acerca dos parâmetros da avaliação no Estágio:

A concepção dos parâmetros de avaliação para os dias 
atuais é um grande desafio para os professores, existem 
diversas concepções e cada uma com seus objetivos, po-
rém cabe ao professor, no seu exercício e experiência na 
docência, adotar a que melhor convir para cada turma de 
estágio, pois cada uma tem suas peculiaridades.

Na visão dessa professora, a concepção para os parâmetros 
de avaliação é desafiadora na medida em que surgem as turmas 
de estágio. Com isso, demonstra que não somente o surgimento 
das turmas, mas também as leituras que fundamentam e ilumi-
nam a prática docente contribuem para a escolha de qual con-
cepção avaliativa será adotada. 

Para Depresbiteris (2009), o desafio da avaliação na era 
contemporânea não é a capacidade de produzir, armazenar ou 
transmitir informações, mas reconhecer o que é importante 
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saber e, de fato, utilizar essa informação. Na perspectiva dessa 
autora, a questão crucial é descobrir o que é preciso fazer para 
criar e desenvolver avaliações realmente utilizadas para reduzir 
incertezas, melhorar a efetividade e tomar decisões relevantes no 
processo de ensino-aprendizagem.

A mesma professora finaliza sua contribuição nesse tra-
balho destacando a importância da avaliação na construção da 
práxis do estagiário como:

Um ponto determinante e essencial para a formação do 
futuro professor, porque é através de muitas aprendiza-
gens no decorrer do processo de formação no estágio e 
no desenvolvimento da profissão que tal relevância sobre 
avaliação se concretiza, aflora e inova no confronto de 
ideias e concepções.

Corroborando os estudos de Firme (1994), o momento é 
mais para inovar em avaliação do que para reproduzir tradicio-
nais modelos que, embora valiosos em sua época, hoje perderam 
sua relevância por não responderem mais à proliferação de ques-
tões complexas que a sociedade atual e particularmente a educa-
ção vem levantando desafiadoramente. 

Assim, o professor de estágio necessita do contato com as 
teorias, do convívio com os colegas de profissão, de mediações 
dos professores que ministram as disciplinas de estágio para am-
pliarem seus saberes docentes. Desta feita, o profissional do ma-
gistério nunca estará pronto, sempre necessitará fundamentar a 
sua práxis docente através de uma cultura avaliativa.

4 Considerações finais

Tomando como referência as leituras sobre a LDB nº 
9.394/1996 e as contribuições dos autores citados no corpo deste 
trabalho, compreende-se a importância da avaliação na disci-
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plina de Estágio Curricular Supervisionado de forma plausível 
e um cuidado expressivo no que se refere ao planejamento e à 
avaliação enquanto parâmetros que subsidiam a unidade teoria e 
prática no contexto escolar. 

Os estudos decorrentes da produção e discussão desse eixo 
curricular vêm sendo debatidos por estudiosos dessa área, que 
defendem a relação entre avaliação e estágio como uma atividade 
teórica e prática, uma vez que aproxima professores e alunos de 
uma prática social que deve ser problematizada.

É perceptível a coerência entre as ideias dos autores pes-
quisados e as falas dos professores entrevistados, confirmando 
assim que a disciplina de Estágio está sendo desenvolvida em 
conformidade com a proposta curricular atual, pautada nas di-
mensões de um projeto pedagógico que objetiva formar o aluno 
na perspectiva do aprender no processo educativo.

Percebe-se que o percurso pelo qual o professor de estágio 
faz e refaz enquanto aluno em pleno exercício de sua profissão, 
pode vir a se tornar uma práxis educativa, se este levar em conta 
que a avaliação deve ser uma constante no processo de ensino
-aprendizagem.

Nesse intento, assegura-se que o ato de avaliar no estágio 
atravessa o ato de planejar e deve ser entendido como espaço 
de unidade teoria-prática, tendo como requisito fundamental a 
prática social do aluno, na qual devem ser levados em conta os 
saberes da experiência incorporados aos saberes pedagógicos, 
produzidos cientificamente.

Evidencia-se que tais concepções de avaliação no Estágio 
Curricular Supervisionado do curso de Pedagogia da UVA, ao 
estreitar as relações das próprias concepções e reflexões, promo-
vem transformações necessárias no processo de ensino-aprendi-
zagem do estágio.
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