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“Um processo interativo, através do qual 

educandos e educadores aprendem sobre si 

mesmos e sobre a realidade escolar no ato 

próprio da avaliação.” (HOFFMANN, 2007, 

p.17) 
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RESUMO 

 

A avaliação da aprendizagem é um processo de grande relevância para o trabalho pedagógico, 

pois aponta as dificuldades e avanços dos alunos frente ao desafio de aprender, dando 

subsídios ao professor para uma tomada de decisões. A pesquisa teve como objetivo principal 

identificar as concepções de avaliação de professores do 4º e 5º ano de duas escolas da rede 

municipal de Fortaleza. Para tal, busquei compreender como o professor percebe o erro, a 

nota, as atitudes tomadas frente aos resultados e a importância de uma prática investigativa 

para o processo de ensino e aprendizagem. Para alcançar tais objetivos, foram aplicados 

questionários com nove questões, dentre as quais seis questões abertas e três objetivas. A 

análise dos dados coletados demonstrou que a maioria dos professores investigados reconhece 

a importância da avaliação com intenção formativa e mediadora. No entanto, algumas 

respostas apontam uma visão de avaliação ainda restrita à verificação centrada na nota. Estes 

dados revelam a necessidade de um maior investimento no processo, além disso, destaquei a 

importância de uma contínua formação, contribuindo para um fazer pedagógico cada vez mais 

reflexivo. 

 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Nota. Verificação. Instrumentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa surgiu a partir das discussões realizadas nas disciplinas de 

Didática e Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem realizadas no curso de 

Pedagogia, da Universidade Federal do Ceará. 

No ano de 2010, tive uma experiência como professora de acompanhamento 

pedagógico, e pude perceber a angústia e o medo dos alunos frente à avaliação arbitrária e 

punitiva utilizada nas escolas.  Esta aproximação me possibilitou uma latente inquietação que 

me motivou a pesquisar sobre este tema. 

 A avaliação tem grande importância no processo pedagógico, pois pode revelar se 

os objetivos propostos foram realmente alcançados, possibilitando ao professor a elaboração 

de um planejamento que atenda às dificuldades dos alunos, tendo em vista, superá-las. “A 

avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável enquanto concebida como 

problematização, questionamento, reflexão sobre ação.” (HOFFMANN, 2007, p.15) 

Segundo Esteban (1999), a avaliação é uma prática de investigação que tem como 

função analisar o desempenho do aluno ao desafio de aprender, possibilitando ao professor 

um redirecionamento de seu fazer pedagógico. 

“A avaliação faz parte do ato educativo, do processo de aprendizagem. Avalia-se 

para diagnosticar avanços e entraves, para interagir, agir, problematizando, 

interferindo e redefinindo os rumos e caminhos a serem percorridos” (ESTEBAN, 
1999, p.134) 

 

Luckesi (1998) afirma que a avaliação é um ato amoroso que tem a função de 

acolher e integrar o aluno ao processo de aprendizagem, e não julgá-lo, promovendo a 

exclusão e seletividade social. 

Entretanto, o atual modelo de educação traz a avaliação como sinônimo de tortura 

e repressão e que utiliza notas para classificar os alunos. Esta realidade traz uma constante 

preocupação relacionada ao ato de avaliar e de criar estratégias que superem as dificuldades 

de aprendizagem e de como transformar a avaliação em um processo dinâmico e acolhedor. 

                  Luckesi (1998) alerta que os professores adotam a pedagogia do exame, pois as 

provas e testes são vistos como a etapa mais importante e decisiva no processo. “O nosso 

exercício pedagógico escolar é atravessado mais por uma pedagogia do exame que por uma 

pedagogia do ensino/aprendizagem.” (1998, p.18) 

                  Os profissionais da educação devem refletir sobre a ação pedagógica que exercem, 

pois “O conjunto de dados que o professor constitui sobre o aluno são recortes de uma história 
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da qual ele participa e sobre a qual tem o compromisso de atribuir significado.” 

(HOFFMANN, 2010, p.115) 

Em virtude disso, surge à necessidade dos professores repensarem e construírem 

um “ressignificado” de sua prática avaliativa, de forma que torne um processo investigativo e 

contínuo. 

O presente trabalho sugere o desafio de compreender a avaliação formativa como 

parte integrante de um processo significativo de ensinar e aprender. Nesta perspectiva, 

investiguei a concepção de avaliação de professores, com o objetivo de conhecer e analisar a 

dinâmica avaliativa com base nos pressupostos teóricos e, tomando por base as seguintes 

questões norteadoras: Qual a postura do professor frente aos instrumentos utilizados, 

destacando o papel da avaliação na aprendizagem? Como o professor avalia seus alunos? 

Quais os instrumentos utilizados? O professor avalia de forma contínua ou limita-se a poucos 

momentos pontuais? Como as notas e o erro são vistos no processo? Qual a postura do 

professor diante dos dados colhidos? 

As questões acima geraram os objetivos abaixo discriminados.  

Objetivo geral: 

-Analisar a concepção de avaliação dos professores do 4º e 5° ano de duas escolas 

pública de ensino fundamental da rede municipal de Fortaleza. 

Objetivos específicos: 

                   -Refletir sobre a importância da prática avaliativa para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

                   -Identificar que procedimentos e instrumentos de avaliação o professor utiliza. 

             -Compreender como o professor percebe o erro no processo avaliativo. 

                   -Caracterizar a dinâmica de avaliação utilizada pelo professor. 

 -Refletir sobre as consequências da postura do professor diante dos dados 

revelados pelos instrumentos avaliativos. 

Para alcançar estes objetivos, a pesquisa assumirá a abordagem qualitativa, pois 

“responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível 

de realidade que não pode ser quantificado.” (MINAYO, 1994) 

Inicialmente, a pesquisa funda-se numa investigação de caráter bibliográfico que 

contribuiu para o delineamento e respaldo teórico do trabalho. Como aponta Lakatos e 

Marconi (1995) “é imprenscidível correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando-

se por um modelo teórico que serve de embasamento à interpretação do significado dos dados 

e fatos colhidos.” (p.224) 
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No segundo momento, foram utilizados como instrumentos de coleta de dados 

questionários que foram aplicados aos professores do 4º e 5º ano de duas escolas da rede 

municipal localizada em um bairro periférico de Fortaleza. 

O presente estudo enquadra-se no eixo descritivo, pois propõe descrever 

determinada população ou fenômeno, e uma de suas características está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tal como o questionário. (GIL, 2009) 

Logo em seguida, os resultados serão discutidos, objetivando conhecer como os 

professores compreendem a avaliação. “A importância dos dados está não em si mesmos, mas 

em proporcionarem respostas às investigações.” (LAKATOS E MARCONI, 1995, p.167) 

Assim, foi possível fazer a relação entre o que os autores discorrem sobre o 

referido tema e as concepções de avaliação dos professores analisados, tornando a pesquisa 

rica e articulada. 

O texto está assim organizado: o primeiro capítulo apresenta o conceito de 

avaliação, destacando sua importância para a aprendizagem satisfatória, tendo como foco 

demonstrar a distinção do medir e testar na abordagem avaliativa. No decorrer, serão 

analisadas suas diferentes dimensões fundamentadas em princípios políticos e éticos. 

O segundo capítulo apresenta uma crítica de como a avaliação é concebida em 

sala de aula, demonstrando seu efeito distorcido com uma mera finalidade classificatória. 

O terceiro capítulo tem como proposta apontar os instrumentos avaliativos, 

caracterizando-os, além de ressaltar a importância da relação de bons instrumentos com a 

concepção mediadora. 

No quarto capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa articulados com 

análise, reflexões e discussões, fundamentados nos aspectos teóricos discorridos na pesquisa. 

Por fim, a conclusão retoma os principais achados da pesquisa para as reflexões, 

considerações e algumas recomendações finais. 
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2 AVALIAÇÃO: CONCEITOS E FUNÇÕES  

 

2. 1 O que é avaliação? 

 

Medeiros (1983) define avaliar como atribuição de valor ao objeto em função de 

um objetivo pré-definido.  

 Nas simples escolhas do dia a dia ou até nas práticas mais complexas, o olhar 

avaliativo é inerente a qualquer ação humana, tendo a intenção de “emitir um juízo de valor 

sobre a realidade que se questiona” (BRASIL, 1997, p.58) 

A avaliação é “uma atividade mediante a qual, em função de determinados 

critérios, se obtêm informações pertinentes acerca de um fenômeno, situação, objeto ou 

pessoa, emite-se um juízo sobre o objeto de que se trate e adota-se uma série de decisões 

relativas ao mesmo.” Miras e Solé (apud RABELO, 1998, p. 69-70) 

 Os critérios são as ferramentas necessárias ao processo avaliativo, oferecem 

parâmetros para se chegar aos resultados, com o intuito de certificar o juízo, além de dar 

transparência ao julgamento. “O termo critério quer dizer discernimento. Em sua acepção 

comum, indica uma regra para julgar a verdade. Filosoficamente é uma característica para 

avaliar algo.” (RABELO, 1998, p. 70) 

O processo avaliativo é sistemático, exige certa objetividade e sugere um maior 

cuidado na elaboração de critérios que revelem as qualidades e necessidades do objeto, para 

que sejam tomadas decisões corretas e necessárias. Com o intuito de ajustar possíveis falhas e 

amadurecer os aspectos positivos do objeto analisado. 

Segundo Medeiros (1983), para avaliar é preciso conhecer o objeto, estabelecer os 

fins a buscar, fixar critérios de valor para que assim seja possível apreciar os resultados 

alcançados. 

Deste modo, uma boa prática avaliativa possibilita ao objeto uma análise 

qualitativa a fim de rever os erros e acertos, favorecendo uma eficácia tomada de decisão. Em 

vista que “a avaliação é um ato de investigar a qualidade dos resultados intermediários ou 

finais de uma ação, subsidiando sempre sua melhora.” (LUCKESI, 1995, p.165) 

 

2.2 Avaliação no processo de ensino e aprendizagem 

 

A avaliação no processo de ensino e aprendizagem é uma prática de investigação 

que aponta os avanços e limitações dos alunos com o intuito de criar estratégias que 

melhorem a aprendizagem. “Avaliar um aluno com dificuldades é criar a base do modo de 

como incluí-lo dentro do círculo da aprendizagem; o diagnóstico permite a decisão de 
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direcionar ou redirecionar aquilo ou aquele que está precisando de ajuda.” (LUCKESI, 1995, 

p.173) 

Assim, entende-se que o processo avaliativo é uma prática de reflexão que não 

deve se dirigir apenas ao aluno, mas também ao docente, pois este deve rever e questionar os 

seus métodos e analisar o que, de fato, foi ensinado. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997) salientam que: 

A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre a 

sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de 

aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o 

processo de aprendizagem individual ou de todo grupo. (BRASIL, 1997, p. 55) 
 

A avaliação permite ao professor, além de averiguar se os objetivos propostos 

foram alcançados, verificar também se seu planejamento realmente contemplou as 

necessidades da turma com atividades e conteúdos que despertassem a curiosidade e interesse 

dos alunos, fomentando um fazer pedagógico cada vez mais inovador e consciente. 

Hoffmann (2007) enfatiza a importância da ação e reflexão na prática avaliativa, 

devendo-se o professor sempre se questionar “o que devemos fazer?” e “o que podemos 

fazer?”, a fim de aperfeiçoar a dinâmica pedagógica, e alerta “um professor que não avalia 

constantemente a ação educativa, no sentido indagativo do termo, instala sua docência a 

verdades absolutas, pré-moldadas e terminais.” (p.15) 

O professor deve atentar para a diversidade, as especificidades e o ritmo de 

aprendizagem de cada aluno e isso exige uma compreensão do tempo e heterogeneidade do 

grupo, pois “uma tarefa igual não é cumprida ao mesmo tempo por todos, porque não 

representa o mesmo desafio, o que vale para inúmeras situações. Fazê-los cumprir ao mesmo 

tempo prejudica os alunos que têm mais dificuldade, e o “tempo de espera” torna-se um fator 

desestimulante para outros.” (HOFFMANN, 2001, p.41) 

Esteban (2008) aponta a função da avaliação como uma tarefa que dá identidade 

ao professor, normatiza sua ação, define etapas e procedimentos escolares, media relações, 

determina continuidade e rupturas, orientando a prática pedagógica. A missão do avaliador é 

de interpretar o momento de aprendizagem em que se encontra o aluno, buscando entender 

cada aprendiz, relacionando-se com cada um, preocupando-se com os jeitos de cada um 

interagir e descobrir o mundo. (HOFFMANN, 2008) 

O processo avaliativo perpassa a dimensão ética, pois tem a função de tomar 

atitudes que são decisivas na permanência dos alunos na escola. Portanto, “esta ação deve 

estar balizada por princípios, sobretudo, éticos, uma vez que as decisões decorrentes da 
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avaliação implicam encaminhamentos na vida escolar dos estudantes.” (FERNANDES, 2010, 

p.11) 

Kraemer (apud BEVENUTTI 2002) salienta que avaliar é mediar o processo 

ensino/aprendizagem, é vibrar junto a cada aluno em seus lentos ou rápidos progressos. 

A avaliação deve ser um processo dialógico e dialético, em que os sujeitos 

envolvidos estejam em uma mesma sintonia, visando uma promoção articulada com o 

crescimento e maturidade do aluno. “Avaliar para promover significa, assim, compreender a 

finalidade dessa prática a serviço da aprendizagem, da melhoria da ação pedagógica, visando 

à promoção moral e intelectual dos alunos.” (HOFFMANN, 2001, p.18)         

 

2.3 Funções da avaliação 

Segundo Morales (2003) a avaliação pode assumir as seguintes funções: 

diagnóstica, somativa e formativa. 

Na função diagnóstica, o professor deve fazer um levantamento das habilidades 

dos educandos, visando um planejamento articulado com o nível cognitivo. O professor 

procede a partir do que o aluno já sabe, favorecendo a identificação de possíveis dificuldades. 

“Esse é o momento em que o professor vai se informar sobre o que o aluno já sabe 

sobre determinado conteúdo para, a partir daí, estruturar sua programação, 

definindo os conteúdos e o nível de profundidade em que devem ser abordados” 

(BRASIL, 1997, p.55) 

 

De acordo com a função somativa, o professor se apropria de procedimentos de 

medida, ou seja, a aplicação de provas ou exames a fim de averiguar a aprendizagem ao final 

de um período letivo. É uma etapa decisiva, pois utiliza as notas atingidas para que o aluno 

seja aprovado ou reprovado. Esta dimensão favorece a classificação dos alunos, tornando a 

avaliação um processo excludente e seletivo.  

Luckesi (1998) aponta que, muitas vezes, a realização de provas e exames torna 

um momento do professor verificar se o aluno, de fato, aprendeu, mas não se preocupa em 

intervir com excelência para melhorar a aprendizagem. 

O modo de trabalhar com os resultados da aprendizagem escolar - sob a modalidade 

da verificação- reifica a aprendizagem, fazendo dela uma "coisa" e não um 

processo. O momento de aferição do aproveitamento escolar não é ponto definitivo 

de chegada, mas um momento de parar para observar se a caminhada está 
ocorrendo com a qualidade que deveria ter. Neste sentido, a verificação transforma 

o processo dinâmico da aprendizagem em passos estáticos e definitivos. (p.76 e 77) 

 

A função somativa limita-se a registrar os resultados obtidos pelos alunos nas 

provas realizadas. Trata-se, portanto, de registrar o produto e não de acompanhar o processo. 
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Na função formativa, o professor acompanha a trajetória do educando durante a 

realização das atividades propostas, com o objetivo de desvendar suas limitações e conquistas. 

“O olhar avaliativo é multidimensional, no sentido de estarmos procurando acompanhar o 

aluno em inúmeras situações, na sequência e continuidade de suas ações.” (HOFFMANN, 

2008, p.172) Segundo essa função, a avaliação deve ocorrer de maneira contínua e processual, 

considerando as peculiaridades e necessidades do grupo e dos percursos individuais. 

A avaliação formativa é um “processo de permanente troca de mensagens e de 

significados, um processo interativo, dialógico, espaço de encontro e de confronto de idéias 

entre educador e educando em busca de patamares qualitativamente superiores de saber.” 

(HOFFMANN, 2010, p.76) 

Perrenoud (1999) diz que a avaliação formativa dá informações, identifica e 

explica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes dos alunos e, portanto, 

alimenta diretamente a ação pedagógica. 

Para Mc Donald e Ribeiro (2007), o objetivo da avaliação formativa é identificar 

as falhas e erros que podem estar incidindo na marcha satisfatória do processo, sem preciso 

esperar pelo momento final para identificá-los e corrigi-los. 

Nesta vertente, o professor utiliza o feedback centrado em uma orientação e  

motivação dos seus alunos, apontando seus erros de forma a redimensionar seu percurso. 

Hadji (2001) ilustra através do seguinte esquema: 

(ação→(feedback→julgamento)→ajuste), explicando assim que a avaliação formativa é 

pautada em uma regulação, tendo em vista a melhoria da aprendizagem.  

Hadji (2001) afirma que a avaliação formativa é um mito quando não leva a uma 

ação corretiva eficaz, pois é necessário um forte vínculo entre diagnóstico e remediação. 

O feedback, neste sentido, é um instrumento fundamental para que a avaliação se 

torne formativa, pois promove um ajuste quando são evidenciadas as falhas do processo. O 

professor deve tomar atitudes que atendam e superem os bloqueios dos seus alunos na 

aprendizagem. “É ao regulador da ação de aprendizagem que cabe articular adequadamente 

feedback e encaminhamento.” ( HADJI, 2001, p.122) 

 

2.4 Conceitos de medir e testar 

O ato de avaliar é bem mais amplo do que concernem os conceitos de medir e 

testar, uma vez que somente os números não fornecem ao professor informações sobre o 

rendimento dos alunos. “A qualidade não se expressa por meio de um único resultado e muito 
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menos por indicadores numéricos.” (HOFFMANN, 2008, p.172) Avaliar sem uma análise 

qualitativa de forma globalizada e abrangente seria reduzir o sentido da prática.  

Ao medir são utilizados números que supostamente determinariam quanto o aluno 

aprendeu através de valores impessoais que pouco contribuem para definir o desempenho do 

aluno, pois não há apropriação de uma interpretação qualitativa. “Medir é descrever objetos, 

pessoas ou fatos, atribuindo-lhes números, calculados de acordo com regras prefixadas.” 

(MEDEIROS, 1983, p.6)  

Hoffmann (2007) denuncia que o reducionismo da avaliação à concepção de 

medida leva uma consciência ingênua do educador no tratamento desse fenômeno, pois ele 

não aprofunda as causas e conseqüências de tais fatos, cometendo equívocos de maneira 

simplista. A autora também propõe que a quantificação é uma ferramenta útil, somente se 

assim, for compreendida. 

Gatti (2003) diz que a avaliação deve situar o aluno em um universo bem mais 

amplo de atributos de natureza qualitativa. 

Mas, a partir das medidas, para termos uma avaliação é preciso que se construa o 

significado destas grandezas em relação ao que esta sendo analisado quando 

considerado como um todo, em suas relações com outros fenômenos, suas 

características historicamente consideradas, o contexto de sua manifestação, dentro 
dos objetivos e metas definidas para o processo em avaliação, considerando os 

valores sociais envolvidos. (p.110) 

 

O conceito de testar é utilizar testes para verificar se os alunos são capazes de 

solucionar com sucesso as questões propostas pelo professor. Os testes são exemplos de 

medida, “consistem em verificar o desempenho de alguém ou alguma coisa, através de 

situações previamente organizadas, chamadas testes.” (HAYDT, 1997, p.9) Entretanto, estes 

analisados de forma isolada não promovem uma real reflexão sobre como o aluno se encontra, 

pois apenas representam dados pretensamente objetivos e exatos. Esteves (apud HAYDT 

1973, p.15) afirma que: 

Tal como os testes foram considerados insuficientes, assim também as medidas de 

um modo geral passaram a não satisfazer como instrumentos de verificação de 

aprendizagem, e por uma razão muito simples: nem todas as conseqüências 

educacionais são quantitativamente mensuráveis. 

 

Hoffmann (2007) ressalta que apenas a contagem de acertos pode impedir a 

compreensão das respostas dos alunos, à medida que trata as respostas de forma estática, ou 

seja, cada solução com valor em apenas si mesma, sem ligações nas seguintes ou anteriores. 

Neste sentido, os resultados devem ser questionados quanto seu significado e consistência. 

 Mc Donald e Ribeiro (2007) defendem que os testes devem ser usados e 

acompanhados de outros elementos para diagnosticar dificuldades e potencialidades dos 
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alunos. Além de enfatizar que a ênfase, só em testes, torna o aprendizado muito mecanicista, 

além de cair na rotina.  

Além disso, Esteban (2008) ressalta que os números não retratam com exatidão a 

aprendizagem dos alunos e que o resultado apresentado não corresponde a todo o empenho. 

As notas, os conceitos, as fichas são apenas aproximações, traduções, recortes e limites. 

Portanto, não é possível mensurar a aprendizagem utilizando apenas notas, 

desprezando uma descrição da atuação e características do aluno frente ao desafio de 

aprender. 
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3 AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A avaliação escolar, quando se reduz à função somativa, restringe-se à realização 

de provas, sendo uma simples atribuição de notas, que leva a reprovação ou promoção para a 

série seguinte.  

Hoffmann (2007) afirma que, dessa forma, a avaliação escolar se desenvolve 

através de momentos estanques que perseguem um principio de segmentação, 

descontinuidade e parcelarização do conhecimento. É dada uma ênfase aos dados 

quantitativos que implicam um caráter classificatório e sentencivo. 

Vasconcellos (1998) alerta que esta abordagem de avaliação pode levar o 

professor a só prestar atenção no momento da prova e perder de vista a atitude atenta, a 

avaliação constante, deixando de privilegiar a observação e o acompanhamento fundamental 

no decorrer da aprendizagem, no dia-a-dia da sala de aula. 

 O processo avaliativo deve acontecer continuamente para que o aluno seja 

analisado de forma holística, ou seja, alertando para os aspectos cognitivos, sociais e afetivos.   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) estabelece que a 

avaliação deva ser contínua e cumulativa, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais. 

(BRASIL, 1996, art. 24) 

Entretanto, ainda é bastante comum, encontrarmos professores que limitam sua 

prática, fomentando a classificação dos bons e dos maus alunos, tornando a escola um 

ambiente de exclusão e competição. A autora Esteban (2010, p. 7) destaca que, segundo esta 

abordagem, a avaliação funciona: 

como procedimento de aferição do rendimento, a avaliação se reduz a um artefato 

da ação docente que permeia a relação ensino-aprendizagem como exercício de 

poder hierárquico, promovendo uma complementaridade entre compreender, 

prever, comparar, manipular e classificar, numa perspectiva produtivista. 

(ESTEBAN, 2010, p.7) 

 

A avaliação se torna um processo em que o professor verifica se o aluno consegue 

alcançar a nota mínima para ser promovido para a série seguinte. Não importa se o aluno 

aprendeu, o que, de fato, interessa é a sua média atingida. Entretanto, nada é feito para 

melhorar a aprendizagem. “O que predomina é a nota: não importa como elas foram obtidas 

nem por quais caminhos. São operadas e manipuladas como se nada tivessem a ver com o 

percurso ativo do processo de aprendizagem.” (LUCKESI, 1998, p.18) 
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Kraemer (2005) afirma que ao se pensar na avaliação como aprovação ou 

reprovação, a nota torna-se um fim em si mesma, ficando distanciada e sem relação com as 

situações de aprendizagem. 

A nota é vista como resultado e o fim de uma etapa. Se o aluno teve êxito, ou seja, 

alcançou uma boa nota, é sinal que ele aprendeu e é aprovado.  O não alcance da nota 

desejada, denuncia que o aluno não aprendeu e nada é feito para reverter o quadro. Esteban 

(1999) destaca que é dada ênfase no produto e a desconsideração do processo vivido pelos 

alunos e alunas para chegar ao resultado final expressando um corte artificial no complexo 

processo de ensino e aprendizagem. 

                 A nota torna-se um instrumento de classificação. Os alunos que tiram notas altas 

são elogiados e os que não são bem sucedidos nas provas são alvo de gozação e 

discriminação, deixando-os frustrados e se sentindo incapazes de aprender.  

                Mc Donald (2003) traz que o professor em sala de aula deve comparar o aluno com 

seu próprio passado em termos de aprendizagem e nunca com relação aos outros. Comparar 

um aluno com dificuldades em aprendizagem com o melhor aluno da turma é causar 

constrangimento a este primeiro. Tal atitude não contribui para superação da situação de 

dificuldade de aprendizagem em que se encontra. 

                  A sala de aula deixa de ser um ambiente de harmonia e passa a ser competitivo, 

onde os alunos disputam por melhores notas para ter prestígio. 

A prática da avaliação, que pretende medir o conhecimento para classificar os 

estudantes, apresenta-se como uma dinâmica que isola os sujeitos, dificulta o 

dialogo, reduz os espaços de solidariedade e de cooperação e estimula a 

competição. (ESTEBAN, 2008, p. 99) 

 

Neste sentido, Perrenoud (1999) afirma que o importante, na corrida de obstáculos 

que representa a trajetória escolar, é pular o próximo, e se “manter na corrida.”  

Portanto, esta concepção confirma e propõe a escola como um ambiente marcado 

por individualismo, competitividade e conflitos. Para reverter essa situação, Perrenoud (apud 

KRAEMER, 2005) aponta que mudar a avaliação significa mudar a escola. 

 

3.1 Avaliação como mecanismo de seletividade social e exclusão. 

Para Saviani (2000) a escola reproduz a ideologia do Estado, de forma a garantir 

os seus interesses políticos e econômicos. O grande objetivo é formar alunos aptos ao 

mercado de trabalho.  

A preocupação é formar cidadãos dóceis, alienados e competitivos. “A escola 

reproduzindo as estruturas sociais e de poder do sistema capitalista, está estruturada com base 



19 

 

no incentivo à competição, à superação do outro, ao saber particular, individualizado.” 

(HOFFMANN, 2007, p.91) 

A educação escolar está a serviço de um modelo social desigual e desumano, pois 

se preocupa em atender os interesses da classe dominante. Althusser (apud SAVIANI 2000, 

p.46) salienta:  

É através da aprendizagem de alguns saberes práticos (savoir-faire) envolvidos na 

inculcação massiva da ideologia da classe dominante, que são em grande parte 
reproduzidas as relações de produção de uma formação social capitalista, isto é, as 

relações de explorados com exploradores e de exploradores com explorados. 

 

Como aponta Falcão Filho (apud Mc DONALD E RIBEIRO 2007) os professores 

reproduzem em sala de aula o formato da sociedade capitalista quando desenvolve formas de 

avaliação que estratificam os alunos em classes: os melhores, os médios e os fracos. 

Assim, o capitalismo é defendido pela escola através de um discurso que se 

sobressai em meio à sociedade do fetiche que legitima a desigualdade social. Bourdieu (1975, 

p.53) enfatiza que: 

Ora, se considerarmos seriamente as desigualdades socialmente condicionadas 

diante da escola e da cultura, somos obrigados a concluir que a equidade formal à 

qual obedece todo o sistema escolar é injusta de fato, e que, em toda sociedade 

proclama ideais democráticos, ela protege melhor os privilégios do que a 

transmissão aberta dos privilégios. 

 

Nesta perspectiva, a escola através da avaliação classificatória, centrada na função 

somativa e na nota, torna-se uma das instâncias que contribui para a seletividade social. Mc 

Donald e Ribeiro (2007, p.21) salientam que: 

 O individualismo e a competição começam a ser tratados como naturais e 

importantes no que concernem ao papel da escola de preparar para a vida, ou seja, 

preparar o aluno para a seleção que existe na sociedade. A avaliação apresenta-se 

como um mecanismo adequado para o aluno ir-se ajustando, para que, possa 

conseguir sucesso na seleção social.  

 

Para isso, sabe-se que a escola transmite a ideologia que todos têm chances iguais 

ao sucesso e quem se destaca é aquele que se esforça, nesta vertente, a aprendizagem é 

alicerçada no mérito individual, onde os melhores alunos merecem recompensas e prestígio 

social. Esteban (2008, p. 76) reforça que: 

 Neste contexto, a aprendizagem consiste em mérito individual, e a avaliação 

destina-se a eleger “os melhores”. A reprovação justifica-se porque a avaliação 
reduz-se a uma exigência burocrática e periódica, tendo como objetivo selecionar e 

classificar adequadamente os alunos conforme os padrões esperados. A reprovação 

é considerada um processo natural, pois a desigualdade quanto aos padrões 

atingidos é atribuída ás condições próprias de cada um, e, portanto considera-se 

inevitável o fracasso escolar.  
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Perrenoud (1999) aponta que para escola foi dado o poder de declarar quem 

fracassa e quem tem êxito. Esta concepção contribui para a marginalização e exclusão da 

maioria.  

Esta ideologia despreza que a educação é direito de todos e é tarefa do Estado 

oferecer boa qualidade de ensino. Vasconcellos (1995, p.28) reforça: “O papel da escola, a 

função real e oculta que lhe é destinada, é precisamente esta: a partir dos fracassos escolares 

dos desfavorecidos, mergulhá-los na humilhação para que não renunciem a uma atitude de 

humildade.” 

A escola estigmatiza os alunos por meio de uma avaliação arbitrária e seletiva que 

tem apenas o papel de hierarquizar os alunos, contribuindo para a evasão escolar e tornando a 

democratização do ensino cada vez mais distante, pois “possibilitando a uns o acesso e 

aprofundamento no saber, a outros a estagnação ou a evasão dos meios de saber. Mantém-se, 

assim a distribuição social.” (LUCKESI, 1995, p.19) 

Para isso, ela reproduz conteúdos que não contemplam a realidade dos alunos, 

com currículos que privilegiam os valores de uma minoria. Este ensino: “... tem por finalidade 

manter a divisão entre os que sabem e os que não sabem, entre os oprimidos e opressores.” 

(FREIRE, 1987, p. 57-60) É uma escola autoritária que não emancipa seus alunos, não 

questiona os problemas sociais em virtude a uma sociedade mais justa.  

Neste cenário, a escola não contribui para formação de alunos críticos e 

conscientes diante dos problemas vivenciados em face da desigualdade social e opressão 

perpetuada pela classe dominante. “A escola constitui o instrumento mais acabado de 

reprodução das relações de produção de tipo capitalista.” (SAVIANI, 2000, p.24). Neste 

contexto a avaliação de caráter classificatório tem papel de destaque no processo de exclusão. 

 Em divergência a essa perspectiva, Luckesi (2001) afirma que o real papel da 

avaliação não é excluir a partir de um padrão pré-estabelecido, mas sim diagnosticar para 

incluir, na busca do resultado mais satisfatório, mais pleno, qualitativamente mais saudável.  

 

3.2 Avaliação como instrumento de autoritarismo e poder 

A escola utiliza uma pedagogia de controle firmada pelo autoritarismo com 

mecanismos que disciplinam e moldam o indivíduo, atrelada a seus objetivos. “A disciplina 

fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças 

do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência).” (FOUCAULT, 1987, p.119) 
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Um destes mecanismos impostos pela escola é a avaliação coercitiva e sentenciva 

que legitima o poder do professor, sua superioridade, caracterizando-o como “o detentor do 

conhecimento e da verdade”.  

Hadji (2001) alerta que fazer da avaliação uma ocasião para celebrar sua posição 

superior é uma manifestação de egoísmo, sendo um abuso de poder. 

Perrenoud (1999) acrescenta que o sistema de avaliação tradicional consiste em 

colocar professores e alunos, em campos opostos, embasadas em um conflito que resulta em 

pressão e fracasso. Em contraponto, tem a avaliação formativa que é uma relação de 

cooperação, conjugando-se a favor da aprendizagem.  

O professor deve utilizar uma linguagem adequada ao se referir às provas e 

exames, pois suas expressões ou vocabulário podem representar autoritarismo e assim impor 

medo e terror aos alunos, pois “o modo como se fala da avaliação parece indicar que ela nada 

tem de um momento feliz.” (HADJI, 2001, p.111). A fala avaliativa deve ser acolhedora, 

favorecendo uma comunicação sadia e ética.  

Muitas vezes, os professores para ter alunos disciplinados que prestem atenção 

nas aulas, utilizam as notas como ameaça e punição, refletindo o seu autoritarismo. A sala de 

aula passa a ser um ambiente repressor e os alunos ficam presos ao julgamento do professor. 

Luckesi (1995, p.40) afirma: 

 Outro uso autoritário da avaliação escolar é a sua transformação em mecanismo 

disciplinador de condutas sociais. É uma prática comum, no meio escolar, utilizar o 

expediente de ameaçar os alunos com o poder e o veredicto da avaliação, caso a 
“ordem social” da escola ou das salas de aula seja infringida. 

 

Nesta perspectiva, os professores moldam o comportamento e atitudes dos seus 

alunos utilizando o seu autoritarismo e poder. Para isso, adicionam ou retiram pontos de 

acordo com suas ações em sala de aula. Os alunos bem comportados e quietos são premiados 

e os indisciplinados são castigados. “Estabelecem-se notas e conceitos através de métodos 

impressionistas ou por comparação. Aspectos atitudinais e tarefas dissertativas são 

arbitrariamente pontuadas.” (HOFFMANN, p. 48) 

Mc Donald (2003) diz que ameaçar alunos com uma prova difícil ou pior ainda, 

prometendo rebaixar a nota, além de abusar seriamente da função da avaliação, apresenta a 

figura de um professor hostil, oponente e inimigo, que pouco entende de avaliação ou de 

psicologia escolar. 

Nesta vertente, o professor ao invés de ter um papel de mediar e auxiliar o aluno a 

aprender, impossibilita e dificulta o processo, tornando a aprendizagem cada vez mais 

distante.  
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Luckesi (1995) destaca que o professor utiliza-se das notas como um fator 

negativo de motivação. Assim, os alunos estudam não porque os conteúdos são importantes e 

prazerosos e contribuem para sua formação, mas sim porque estão ameaçados.  

Mc Donald e Ribeiro (2007) afirmam que a avaliação como um momento 

litúrgico e sagrado, paralisa pelo medo e pela dor, e assim, torna-se um poderoso instrumento 

de dominação e submissão, ficando o professor num patamar superior.  

Hadji (2001) alerta que a avaliação pode ser extremamente perigosa. Para o aluno, 

quando pego na armadilha das categorizações, dos julgamentos sociais, sendo vítima de um 

professor autoritário. Perigosa para o professor, agente de uma operação de manutenção da 

ordem social, ou inebriado pela confirmação em posição superior. 

 Percebe-se que esta configuração distorce o objetivo real da avaliação, trazendo o 

professor como um juiz. A disciplina e a atenção dos alunos não são conquistadas pelo efeito 

do diálogo, mas pela supremacia e o poder do professor. Os alunos ficam silenciosos diante da 

ameaça do professor. “De instrumento de libertação, passa a assumir o papel da espada 

ameaçadora que pode descer a qualquer hora sobre a cabeça daqueles que ferirem possíveis 

ditames da ordem escolar. Que inversão!” (LUCKESI, 1995, p. 40) 

 Em virtude disso, o desejo e o prazer de aprender desaparecem. “Achar que a 

nota é um estímulo para a aprendizagem ou é ingenuidade ou é mal disfarçada defesa 

ideológica de uma postura autoritária.” Vasconcellos (apud FLEURI, 1995, p.35) 

Como é possível ter uma sociedade mais democrática e justa se a própria escola é 

o berço do autoritarismo? Que adultos, a escola está formando? Será esta a escola que liberta 

e emancipa? 

Esta maneira de avaliar é útil ao modelo social vigente e se enquadra na esfera 

social controlada pelo Estado, pois “é extremamente eficiente para a conservação da 

sociedade, pela domesticação dos educandos.” (LUCKESI, 1995, p.43) 

Portanto, “a avaliação deixará de ser autoritária se o modelo social e a concepção 

teórica - pratica da educação também não forem autoritários.” (LUCKESI, 1998, p.43) 

 

3.3 A avaliação e a construção do conhecimento 

 Muitas vezes, são utilizados instrumentos avaliativos que dão ênfase à 

memorização, em que os alunos repetem com exatidão o que foi transmitido. Vasconcellos, 

(1998, p. 68) alerta que: 

 Tem havido uma grande ênfase na memorização, na taxionomia e na 

metalinguagem, mais do que na compreensão, análise, síntese, transferência, 
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julgamento (operações mentais superiores), o que acaba levando o aluno a decorar 

(simples memorização mecânica). 

 

                  Moretto (2003) afirma que a memorização é importante no processo, no entanto, 

ganha significado quando acompanhado de uma compreensão. Os professores apelam para 

uma memorização de forma mecânica, desprezando uma análise ou interpretação, e outros 

níveis de aprendizagem mais complexos. 

Esta avaliação é sustentada pela lógica da pedagogia tradicional, segundo a qual o 

professor é o detentor supremo do conhecimento, e o aluno apenas reproduz o que é 

transmitido. O aluno, nesta vertente, é passivo, não se posiciona e apreende o mundo de 

acordo com o que recebeu do professor.  

A escola, neste contexto, “se organiza, pois, como uma agência centrada no 

professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A 

estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos.” (SAVIANI, 2000, p.6) 

Paulo Freire (1987) denomina este modelo de educação bancária, o processo em 

que o professor deposita conteúdos de forma fragmentada, repetitiva e estática. “O professor 

„deposita‟ na cabeça do aluno conceitos a serem cobrados, posteriormente, na prova, quando 

então, aquele obtém o „extrato‟ daquilo que foi depositado.” (FREIRE, 1987, p. 96) É uma 

relação dicotômica em que o aluno não sabe nada e o professor sabe tudo. O aluno não 

constrói seu conhecimento, não tem criatividade e nem interpreta o que é transmitido, sendo 

condicionado a uma realidade pronta e acabada. Esta concepção ratifica o uso da avaliação 

como mecanismo que contribui para a seletividade e reprodução do modelo social.  

O grande papel da escola não é fornecer respostas prontas, mas propiciar que o 

aluno formule seus conhecimentos. Freire (1996, p.47) ressalta que “ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.”  

 Passos (2002) aponta que quando o processo de ensino e aprendizagem se reduz à 

mera transmissão de conteúdos, o professor deixa de perceber seu papel e do conhecimento 

trabalhado na totalidade da formação do aluno, assim como sua relação com o contexto social, 

assumindo um caráter fragmentado e pouco significativo. 

No sentido da superação dessa concepção, os assuntos devem ser trabalhados de 

forma dinâmica, criativa, contextualizada e significativa através de ações de natureza 

cognitiva, para o desenvolvimento do pensamento.   

Moretto (2000) alerta que a escola adestradora, reprodutiva de um saber 

cristalizado e descontextualizado é ineficiente na preparação do cidadão destinado 
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historicamente a viver num mundo que apresenta constantes transformações sociais, éticas e 

tecnológicas.             

Os conhecimentos devem contribuir para formar cidadãos críticos e conscientes, 

para o desenvolvimento intelectual, ético, afetivo e atitudinal do estudante. Para tanto devem 

estar voltados para satisfazer as necessidades de aprendizagem dos alunos, por isso devem ser 

explorados a partir da relevância social (LIBÂNEO, 1992), através de ricas atividades que 

despertam a curiosidade dos alunos. 

Para facilitar a aquisição de novos conhecimentos, o importante é que a 

aprendizagem seja significativa, ou seja, os conteúdos devem ser relevantes e o aluno consiga 

apropriar-se do “novo” dentro de uma estrutura cognitiva já internalizada. “É a isso que 

chamaremos de conhecimento: o conjunto de relações significativas que se estabelecem num 

universo simbólico”. (MORETTO, 2000, p. 106) 

Porém, se as informações novas não fizerem sentido e relações aos esquemas 

mentais consolidados, os alunos conseguem assimilar, mas de forma mecânica.  

Para Piaget, o conhecimento é construído quando o aluno organiza e acomoda 

seus esquemas mentais existentes aos novos, favorecendo que o aluno teça ligações com o que 

já sabe e o que está sendo ensinado pela escola.  

 Diante disso, o professor não deve ignorar as concepções prévias dos seus alunos, 

pois foram construídas de acordo com suas experiências no seu cotidiano.  O professor deve 

partir dos conhecimentos prévios dos seus alunos, facilitando que o saber oficial seja 

facilmente assimilado e não apenas memorizado.  

É preciso que o professor que antes de apresentar qualquer novo conteúdo escolar 

(conceito, definição, fato, procedimento), o professor explore as representações que 

o aluno já sabe sobre o assunto. Elas funcionarão como as “âncoras” para a 

elaboração com os novos conhecimentos para, assim, estabelecer uma teia de 

relações entre os vários objetos de conhecimento. (MORETTO, 2000, p. 106) 

 

   Portanto, a avaliação deve ser o reflexo de um processo em que o aluno é ativo 

na produção do seu conhecimento, a partir de experiências e de suas articulações mentais e 

não um mero receptor de informações.  “Não se pode conceber uma avaliação reflexiva, 

crítica, emancipatória, num processo de ensino passivo, repetitivo, alienante.” 

(VASCONCELLOS, 1992, p.55) 
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3.4 O erro na perspectiva avaliativa 

Segundo Rabelo (2004), o erro é parte importante da aprendizagem, pois expressa 

como o aluno elabora seu conhecimento. A forma que o professor trabalha o erro é 

determinante no processo avaliativo. 

Durante muito tempo, o erro foi visto como algo negativo que precisa de castigo, 

muitas vezes, físico. Na escola usava-se a palmatória, instrumento que consistia em bater na 

palma da mão dos alunos quando cometessem erros, com o objetivo de forçá-los a aprender. 

Nesta vertente, o erro significa fracasso na aprendizagem, enquanto o acerto “é 

associado ao saber, e se revela quando a resposta do aluno coincide com o conhecimento 

veiculado pela escola, este sim „verdadeiro‟, valorizado e aceito, portanto positivamente 

classificado.” (ESTEBAN, 1999, p.15) 

 Atualmente, o erro não é castigado através de maus tratos físicos, porém a 

punição se instaura na esfera emocional e psicológica. 

O medo de errar e a ameaça da reprovação garantem a ansiedade e a vergonha dos 

alunos, inibindo sua ousadia e o desejo de aprender. As atitudes autoritárias como “piadinhas” 

ou ameaças ridicularizam os alunos que tiram notas baixas, provocando sentimentos de 

frustração e baixa-estima.  Como afirma Luckesi (1995, p.176): 

Os educandos se sentem mal com os comentários desabonadores feitos pelos 
educadores no momento de devolver-lhes os resultados de seus trabalhos. Muitas 

vezes são comentários negativos e desqualificadores. Assim se desmotivam. 

Contudo, a avaliação pode e deve ser motivadora para o educando, pelo 

reconhecimento de onde está e pela conseqüente visualização de possibilidades. 

 

 Segundo Perrenoud (1999), as provas escolares tradicionais se revelam de pouca 

utilidade, porque eram concebidas em vista mais do desconto do que da análise dos erros, 

mais para a classificação dos alunos do que para a compreensão do processo intelectual do 

aluno. 

A avaliação, na perspectiva classificatória, se baseia em notas tratando o erro de 

forma estática e culposa. O erro, nesta perspectiva, assume um papel de fracasso e insucesso 

na aprendizagem e destaca que o aluno é incapaz e não aprendeu o conteúdo transmitido. 

Na avaliação formativa, o erro passa a ter outra conotação, caracterizando como 

um processo construtivo no conhecimento, e não algo de castigo e reprovação. Como enfatiza 

Esteban (1999, p.21): 

O erro passa a ser visto por outro prisma, como momento do processo de 
construção de conhecimentos que dá pistas sobre o modo como cada um está 

organizando seu pensamento, a forma como está articulando seus diversos saberes, 

as diversas lógicas que atravessam a dinâmica ensino/aprendizagem, as muitas 

possibilidades de interpretação dos fatos, a existência de vários percursos, desvios e 
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atalhos, as peculiaridades de cada um nos processos coletivos, a tensão 

individual/coletivo. Deixa de representar a ausência de conhecimentos, a 

deficiência, a impossibilidade, a falta. 

 

Percebe-se que o erro pode revelar pistas significativas do nível cognitivo do 

aluno, além de apontar como elabora seu pensamento na resolução de problemas. O erro passa 

ser o ponto de partida em direção a uma aprendizagem satisfatória. “As hipóteses construídas 

pelo aluno (o ainda não, mas pode ser) são elementos dinamizadores da ação avaliativa 

enquanto mediação.” (HOFFMANN, 2007, p.66) 

As dúvidas e o erro, na prática em sala de aula, devem ser vistos como formas de 

construção de saber. Portanto, devem ser respeitados pelos educadores e transformados em 

novas oportunidades de desenvolvimento. (Mc DONALD, 2003, p.117) 

Na abordagem sócio-interacionista, o professor assume um papel de mediador do 

conhecimento, procurando aproximar o aluno do “novo” com a mediação de suas experiências 

em um contexto histórico e significativo.  

Vygotsky (apud RABELO, 1998) define a zona de desenvolvimento proximal 

como a distância entre o que o aluno já alcançou e consegue fazer sozinho de forma autônoma 

que é chamada de zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial que o 

aluno ainda está em processo de aquisição, ou seja, para realizar a atividade precisa da 

intervenção do colega ou do professor. “A zona de desenvolvimento proximal define aquelas 

funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, frutos que 

amadurecerão, mas que estão, presentemente, em estado embrionário.” (p.60) 

Nesta perspectiva, o grande objetivo é desenvolver no educando estágios 

intelectuais que ainda não foram consolidados através de estímulos externos e culturais.   

O professor não deve isolar as crianças na realização das atividades, deve 

oportunizar trabalhos em grupos, para que haja interação entre os alunos. Assim, na visão de 

Mc Donald (apud ESTEBAN, 2002): “O papel do educador dialógico permite a interação 

constante dos aprendizes no processo avaliativo, cada aprendiz com o educador, em equipes 

multidisciplinares ou em todo o grupo de participantes com o educador.” 

O erro pode identificar o que o aluno sabe, o que não sabe e o que consegue 

efetivamente realizar sem a interferência de alguém, oferecendo assim subsídios para a 

compreensão do professor sobre a situação cognitiva do aluno.  

O aluno precisa perceber o que está certo e saber como se chega à resposta 

desejada com a ajuda do mediador. Como: 

A avaliação seria um mecanismo subsidiário pelo qual o professor iria detectando 

os níveis de aprendizagem atingidos pelos alunos e trabalhando para que atinjam a 
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qualidade ideal mínima necessária. Só passaria para um conteúdo novo, quando os 

alunos tivessem atingidos esse patamar mínimo.” (LUCKESI, 1995, p.98) 

 

Neste processo, o professor tem uma função de direcionar e provocar situações 

desafiadoras que viabilizem tais conquistas, conforme destaca Hoffmann (2001, p.18): 

 Seu compromisso é o de agir refletidamente, criando e recriando alternativas 

pedagógicas adequadas a partir da melhor observação e conhecimento de cada um 

dos alunos, sem perder a observação do conjunto e promovendo ações interativas. 

 

É preciso que o professor tenha um olhar atento aos erros dos alunos, de forma a 

detectar suas causas e possíveis bloqueios na aprendizagem, para que desenvolvam as 

potencialidades dos alunos, criando novas estratégias didáticas, em vista à superação de suas 

dificuldades. Em convergência, Vergnand (apud HOFFMANN 2007, p. 59) defende: “Ser 

educador hoje em dia implica interrogar-se sobre o significado dos erros, para poder repensar 

uma didática cientifica.” 
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4 INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

 

Luckesi (1998) afirma que o ato de avaliar implica coleta, análise e síntese dos 

dados que caracterizam o objeto da avaliação. 

Nesta vertente, para uma avaliação eficaz é indispensável à utilização de bons 

instrumentos avaliativos que proporcionem ao professor informações a respeito de qual nível 

cognitivo o seu aluno se encontra, ressaltando seus avanços e dificuldades. O instrumento 

avaliativo “é um mediador entre os critérios de avaliação e a informação que tem origem na 

realidade apreendida para ser avaliada.” (SALINAS, 2004, p.90) 

Luckesi (2005) diz que instrumentos de avaliação deveriam ser chamados de 

instrumentos de coleta de dados para avaliação, pois os testes ou provas não avaliam, mas sim 

coletam dados que fornecem subsídios para a descrição do desempenho do aluno. 

 O professor aplica os instrumentos e os interpreta de acordo com determinados 

critérios, para assim se apropriar do desempenho dos seus alunos. “Os melhores instrumentos 

de avaliação são todas as tarefas e registros feitos pelo professor que o auxiliam a resgatar 

uma memória significativa do processo, permitindo uma análise abrangente do 

desenvolvimento do aluno.” (HOFFMANN, 2010, p.119) 

 Nesta direção, Hoffmann (2010) diz que a observação de tarefas e manifestações 

dos alunos, não é, em si mesma, um instrumento, mas uma ação do professor. Para que os 

dados observados tornem instrumentos devem ser transformados em registros. 

                     A observação é um procedimento de investigação que dá suporte a compreender 

melhor o desenvolvimento do aluno de modo a ajustar de maneira mais individualizada suas 

intervenções pedagógicas. “Observar é construir uma representação realista das 

aprendizagens, de suas condições, de suas modalidades, de seus mecanismos, de seus 

resultados.” (PERRENOUD,1999, p. 104) 

A postura do avaliador deve ser de investigador, pois através dos instrumentos 

aplicados é possível diagnosticar as necessidades dos seus alunos, oferecendo subsídios para 

uma tomada de decisão.  

Para avaliar, é preciso produzir instrumentos e procedimentos que nos ajudem a dar 

voz e visibilidade ao que é silenciado e apagado. Com muito cuidado, porque a 

intenção não é melhor controlar e classificar, mas sim melhor compreender e 
interagir. (ESTEBAN, 2008, p. 32) 

 

Luckesi (2005) ressalta que os resultados dos instrumentos devem ser lidos sob a 

ótica da avaliação e não da classificação.  
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Os instrumentos utilizados devem estar em comunhão com a concepção 

mediadora como Hoffmann (2010, p. 124) destaca: “um teste tecnicamente perfeito em sua 

elaboração, mas aplicado com a finalidade exclusiva de aprovar ou reprovar, em nada 

favorece a ação educativa.” 

É importante que a análise dos instrumentos avaliativos supere a dimensão 

quantitativa e o professor faça as intervenções necessárias, em virtude ao desenvolvimento do 

aluno. Por isso, surge: 

 “a necessidade de que cada professor procure aprimorar seus meios de avaliação, 

tentando familiarizar-se com o uso de meios variados de tal modo que possa criar e 

ajustar procedimentos avaliativos que sejam os mais adequados aos seus objetivos 

de ensino à linguagem dos conteúdos tratados e à linguagem dos alunos.” (GATTI, 

2003, p.102) 

 

Hoffmann (2008, p. 164) alerta que a proposta dos instrumentos deve estar 

articulada a uma perspectiva mediadora que favoreça a uma análise qualitativa. Ela aponta a 

seqüência de ações que devem ser organizadas em vista a uma avaliação significativa: “propor 

muitas tarefas avaliativas + interpretá-las em múltiplas dimensões + replanejar/ ensinar/ 

orientar individualmente + aplicar outros instrumentos para complementar o 

acompanhamento - um ciclo que não termina.”  

É importante que os instrumentos avaliativos sejam coerentes com o nível e com o 

percurso peculiar de aprendizagem dos alunos, para que possam informar como ocorre a 

construção do conhecimento e seus diversos ritmos e embaraços. Esteban (2008, p.125) 

salienta:  

“Se o que se pretende é considerar os conhecimentos dos alunos como redes tecidas 

através de processos de aprendizagem singulares, múltiplos e imprevisíveis, na 

medida em que cada aluno incorpora as novas informações às suas próprias redes 

de modo diferente dos demais, é necessário que se procure desenvolver formas e 

instrumentos de ampliação compatíveis com essa pluralidade de pessoas, de saberes 

e de processos de aprendizagem.” 
 

Para que a avaliação cumpra seu papel é importante que o professor aplique 

instrumentos de diversas naturezas para que assim seja evidenciada a compreensão dos alunos 

acerca dos assuntos propostos, e favoreça o aluno a expressar seus conhecimentos de variadas 

formas, porque assim terá mais informações para redimensionar seu trabalho, pois “o 

processo de avaliação inclui instrumentos e procedimentos diversificados.” (LIBÂNEO, 1994, 

p.204)  

Morales (2003) também ressalta a importância de um sistema de avaliação 

variado, pois oportuniza ao aluno uma atividade mental diversificada, além de favorecer que 
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não estudem apenas de uma maneira, já que as perguntas e os exercícios podem seguir 

diversos objetivos e direções. 

É importante mencionar que os professores não devem utilizar apenas atividades 

escritas, pois devem avaliar o aluno de forma plena, destacando também sua oralidade. Como 

apontam Mc Donald e Ribeiro (2007, p.107): “Os instrumentos avaliativos necessitam 

considerar a diversidade e não se restringir às atividades escritas, uma vez que a avaliação 

escrita não contempla aspectos como a oralidade” 

O professor deve ter cuidado na elaboração, correção e aplicação dos instrumentos 

para que forneçam reais informações sobre o educando, “a avaliação deverá ser executada 

com um certo rigor técnico o que implica algumas exigências.” (LUCKESI, 1998, p.83) 

                   Luckesi (1998) afirma que os instrumentos devem ter uma linguagem clara e de 

fácil compreensão, para que não haja confusão sobre o que está sendo solicitado e avaliado.  

Assim, Hoffmann (2010) salienta que uma tarefa bem elaborada favorece a 

expressão própria de idéias e diferentes estratégias de solução dos alunos, possibilitando ao 

professor investigar as hipóteses construídas por eles até aquele momento de forma a dar 

alicerce a novas intervenções. 

                  Sem perder de vista as reflexões acima, a seguir, serão analisados os instrumentos 

avaliativos mais utilizados e suas características. 

        

4.1 Provas escritas 

 A prova é um dos instrumentos avaliativos mais utilizados pela escola. “As 

provas prevalecem porque são instrumentos avaliativos muito importantes no processo de 

investigação do desempenho do aluno.” (HOFFMANN, 2008, p.159)   

As provas são ferramentas para demonstrar ao professor o que o aluno aprendeu, 

com o intuito de mensurar a aprendizagem, tendo em vista a atribuição de notas que 

favorecem a classificação. “As provas são vistas pelos docentes como um instrumento que 

„mede‟ a aprendizagem e são praticamente o único tipo de instrumento de que se valem para a 

avaliação.” (GATTI, 2003, p.100) 

 Para Moretto (2002) a prova é um acerto de contas e não um momento 

privilegiado de estudo.  

 O professor deve saber que “apenas a análise das notas não é garantia de sucesso, 

pois dependerá de como é formulada a prova e o que nela se pergunta.” (MORETTO, 2002, 

p.15) 
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 Cabe ao professor ter cuidado na elaboração de suas provas, contemplando os 

conteúdos e objetivos propostos. 

A habilidade de elaborar bem as provas é outro recurso que o professor competente 

precisa ter para enfrentar a situação. Elaborar bem é saber contextualizar de acordo 

com os objetivos estabelecidos, perguntar de forma clara e precisa, questionar 

apenas o conteúdos relevantes e não colocar “pegas” para derrubar o aluno. 

(MORETTO, 2002, p.31) 
 

 Os alunos sabem que precisam tirar notas boas, por isso ficam ansiosos com os 

resultados das provas, pois dependem delas para serem aprovados ou reprovados. Estes 

momentos pontuais ganham destaque e o processo de aprendizagem perde o seu significado. 

 ”ao invés de estar envolvido com a aprendizagem no dia-a-dia (processo), começa 

a não se interessar pela aula e se preocupar com os resultados das provas (produto), 

distorcendo todo o trabalho educativo. Esta é mais uma faceta do problema do 

deslocamento do objetivo e da atenção. Aprendizagem→Nota.” 

(VASCONCELLOS, 1998, p.66) 

 

Perrenoud (1999) afirma que na prática, é o resultado que conta, tendo um efeito 

perverso: estudar apenas para a prova. “O sistema clássico de avaliação favorece uma relação 

utilitarista, até mesmo cínica com o saber.” (p.69) 

Neste sentido, Perrenoud (1999) salienta que os conhecimentos e as competências 

não são valorizados a não ser que leve a notas aceitáveis, ou seja, o aluno só estuda o que vai 

cair na prova e não com o intuito de aprender.  

Como afirma Vasconcellos (1995, p. 59) “O aluno que só se preocupa com nota 

acaba não aprendendo, mas só apresentando um comportamento de memória superficial.”  

Diante disso, Vasconcellos (1998) diz que o aluno passa a buscar estratégias de 

sobrevivência como a “cola”, para atingir as notas satisfatórias. 

Perrenoud (1999) afirma que a “cola”, surge a partir do stress e o medo de 

esquecer o que foi memorizado. Assim, os alunos aprendem que o importante é dar uma 

resposta correta, pouco importando os meios de se chegar a ela.  

Gatti (2003) ressalta que para evitar a “cola” é importante que o professor 

oportunize várias formas equivalentes de provas ou criando questões que merecem consultas e 

respostas mais individualizadas, possibilitando também atividades em grupo, além de 

conversar com os alunos acerca dos motivos que os levam a colar.  

 Segundo Morales (2003) as provas escritas podem ser abertas ou objetivas. 

 As provas abertas ou dissertativas “compõem-se de um conjunto de questões ou 

temas que devem ser respondidos pelos alunos com suas próprias palavras.” (LIBANÊO, 

1994, p.205) 
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  Hoffmann (2010, p. 125) define que “as questões objetivas são construídas de 

modo que se possa corrigi-las observando uma única palavra ou frase ou notando qual de 

várias respostas possíveis foi escolhida.”  

                   Segundo Salinas (2004) as provas objetivas se diferenciam pelos tipos de 

perguntas podendo ser de verdadeiro ou falso, de múltipla escolha, de relação de pares ou de 

preenchimento de lacunas. Cada qual com suas particularidades e limitações.  

De acordo com as reflexões sobre avaliação que desenvolvi até aqui, a prova tem-

se constituído num instrumento de avaliação numa perspectiva somativa e classificatória. 

Dessa forma, distorce o sentido de avaliação, pois se concentra na nota, no resultado. Mas a 

prova, se articulada a outros instrumentos e critérios, pode ser mais um elemento de coleta de 

evidências da aprendizagem do aluno, num processo avaliativo que se pretenda contínuo e 

diagnóstico, em busca da superação de possíveis dificuldades de aprendizagem. 

 

4.2 Outros instrumentos avaliativos 

É preciso destacar que além das provas escritas, existem inúmeros instrumentos 

avaliativos para incrementar o processo como seminários, provas orais, trabalhos em grupo ou 

para serem feitos em casa. Estes podem situar o comportamento do aluno em uma esfera 

global, sendo possível analisá-lo de forma holística. 

Até as perguntas feitas pelos alunos podem revelar como ocorre a construção do 

seu conhecimento. O professor deve respeitar suas inquietações e não condená-los. Álvarez 

(apud SALINAS, p.94) salienta: “Erro é diferente de menos pontos. Ele deve ser identificado 

como uma etapa, um momento no processo dinâmico da aprendizagem. Superá-lo com a 

ajuda do professor será formativo. Penalizá-lo, tirando-lhe pontos é colocá-lo em situação de 

silêncio obrigatório.” 

Nesta perspectiva, cabe ao professor ter objetivos claros e definidos e saber o que 

quer avaliar. Portanto, é preciso investimento neste processo, fundamentado pelo olhar atento 

e ter discernimento na escolha do instrumento. Para isso, deve conhecer a diversidade e ritmos 

dos seus alunos, tendo em vista à qualidade da aprendizagem. 

  

4.3 Correção dos instrumentos e atitude do professor diante dos resultados colhidos 

Hoffmann (2007) aponta que o fazer do aluno é uma etapa significativa na sua 

construção do conhecimento, mas a sua compreensão das hipóteses situa-se no terreno das 

contradições e de suas ultrapassagens. 
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O professor deve ter cuidado na correção dos instrumentos, fazendo uma análise 

das respostas dos alunos. A correção “se transforma numa atividade de pesquisa e reflexão 

sobre as soluções apresentadas, anotando respostas diferentes, questões não respondidas, 

registrando-se relações entre soluções apresentadas por ele.” (HOFFMANN, 2007, p.66) 

A correção deve estar norteada por uma concepção mediadora, e não 

classificatória e arbitrária. Hoffmann (2010) salienta a necessidade de intenções claras dos 

instrumentos de avaliação elaborados, ao invés de critérios precisos de correção. 

O professor deve valorizar as respostas dos seus alunos, e não condená-los. “A 

confiança mútua entre educador e educando quanto às possibilidades de reorganização 

conjunta do saber pode transformar o ato avaliativo em um momento prazeroso de descoberta 

e troca de conhecimento.” (HOFFMANN, 2007, p.67) 

 Salinas (2001) afirma que o ato de corrigir não é apenas pontuar, corrigir 

significa trabalhar sobre a prova apontando orientações, erros, assinalando aspectos 

significativos e formulando perguntas. 

                   Hoffmann (1998) reforça que a correção, no sentido de pontuação, é vazia de 

significados em termos da continuidade da ação pedagógica e de processos de tomada de 

consciência do professor e aluno sobre os caminhos da aprendizagem. 

                   Gatti (2003) salienta que o professor deve usar a prova corrigida como meio de 

ensino, pois oferece ao aluno os resultados de suas prova com comentários, oportunizando 

uma discussão realizada detalhada sobre por que a questão correta esta correta. Com isso, 

suprem-se dúvidas e lacunas, preparando-se para novas aprendizagens. 

Luckesi (1995) alerta que o professor deve pessoalmente devolver os instrumentos 

de avaliação de aprendizagem aos educandos, auxiliando o aluno a se autocompreender no 

processo, aprendizagem e desenvolvimento. 

Diante dos resultados colhidos, o professor deve tomar decisões acerca do seu 

planejamento. Hoffmann (2007) salienta que a avaliação é a reflexão transformada em ação.  

Vasconcellos (1998) afirma que o professor deve alterar sua postura diante dos 

resultados da avaliação, de forma a reorientar seu trabalho didático, para superar as 

dificuldades dos alunos. 

          Vasconcellos (1998, p.71) aponta algumas sugestões: 

 Os objetivos não atingidos pelos alunos devem ser retomados e retrabalhados 

imediatamente em sala de aula. 

 O professor deve fazer auto-análise para saber se há necessidade de rever sua 

forma de ensinar. 
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 Estes objetivos devem ser incluídos na próxima avaliação, dando oportunidade 

de expressão da nova síntese de conhecimento e permitindo ao professor saber se os alunos 

superaram a dificuldade.  

                  Nesta perspectiva, o professor tem o papel de “mediar, intervir e atuar direta e 

responsavelmente na aprendizagem do aluno, sem perder de vista que este percurso é 

marcado por avanços, recuos, construções, desconstruções.” (Mc DONALD, 2003, p.131) 

Conforme reforçam os autores citados, a correção é um momento fundamental da 

avaliação, como investigação da aprendizagem do estudante. Não se trata apenas de atribuir 

uma pontuação, mas de identificar dificuldades, erros, compreensões incompletas, raciocínios 

insuficientes que necessitam ser retomados para que a aprendizagem se consolide. 
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5 O QUE DIZEM OS PROFESSORES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa realizada em duas 

escolas da rede municipal de Fortaleza. Para coletar os dados e assim ser possível analisar as 

concepções dos professores e suas práticas avaliativas, apliquei questionários (anexo) a seis 

professores. Dentre eles, quatro lecionam no quinto e dois no quarto ano do ensino 

fundamental, sendo apenas um do sexo masculino.  Os questionários contêm nove questões, 

dentre as quais seis questões abertas e três objetivas.  

A primeira questão refere-se ao conceito de avaliação no processo de ensino e 

aprendizagem. A maioria dos professores (4) entende que a avaliação é um processo de 

caráter global e investigativo, de forma a favorecer a aprendizagem. O professor “A” assim a 

define: É perceber o aluno num todo, é identificar suas limitações, sobretudo, suas 

potencialidades para promover o avanço cognitivo e afetivo do educando. 

Esta concepção traz a avaliação como um grande instrumento do professor, pois 

oferece evidências de como o aluno manifesta sua aprendizagem, situando em uma esfera 

diagnóstica, de forma a oportunizar a construção do conhecimento.  

O professor “B” conceitua avaliação como uma intervenção sistemática que 

promove uma reflexão contínua sobre o desenvolvimento do aluno, assim reforça a 

importância de uma avaliação planejada com objetivos claros e bem definidos. Como 

afirmam McDonald e Ribeiro (apud SALGADO, 2007, p.108) “A avaliação é um processo 

intencional que deve ser planejado e conduzido de forma sistemática sem, no entanto, 

desprezar os aspectos informais que emergem no cotidiano escolar.”  

Vale ressaltar que a avaliação deve ocorrer de maneira contínua para que o 

professor conheça os ritmos e necessidades dos seus alunos favorecendo uma aprendizagem 

satisfatória. Esta ação é refletida em um planejamento coerente com o nível cognitivo dos 

alunos, tornando-se uma prática permeada de reflexão e mediação. 

Já o professor “E” define a avaliação dando um caráter de verificação quando 

responde: é todo e qualquer processo que detecte pontos positivos e negativos de algo que se 

está aprendendo ou em outros momentos passados. Esta visão perpassa a função somativa, já 

que se configura no sentido de constatar se o aluno aprendeu realmente, além de não 

demonstrar preocupação em que decisões tomar para melhorar o processo. Nesta direção, 

Luckesi (1998, p.75) salienta: 

 O atual processo de aferir a aprendizagem escolar, sob a forma de verificação, 

além de não obter as mais significativas conseqüências para a melhoria do ensino e 

da aprendizagem, ainda impõe aos educandos conseqüências negativas, como a de 

viver sob a égide do medo, através da ameaça de reprovação - situação que nenhum 

de nós, em sã consciência, pode desejar para si ou para outrem.  
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Luckesi (1995) aponta ainda que aferição da aprendizagem revela o desempenho 

do aluno de forma estática e definitiva. Entretanto, sob a ótica da avaliação é visto 

provisoriamente, oferencendo suporte para avançar.  “A verificação é uma ação que congela 

o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação.” 

(LUCKESI, 2009) 

Assim, Hoffmann (2010) diz que a avaliação ultrapassa a verificação, pois 

salienta que é um processo que está a serviço da ação que consiste na observação permanente 

das manifestações de aprendizagem para proceder a uma ação educativa que otimize os 

percursos individuais. 

Ainda em relação à mesma pergunta, o professor “C” referiu-se à avaliação como 

um documento, reduzindo à prática avaliativa a um enfoque burocrático. Como aponta 

Vasconcellos (1998, p.70) “A avaliação tem servido para emitir um conceito para a secretaria 

e ficar livre de cobranças.”  

Neste sentido, o processo avaliativo favorece a classificação, tornando um 

momento de averiguar se o aluno aprendeu, sendo uma mera verificação para se obter uma 

nota. 

 A pergunta seguinte articulada com a anterior, refere-se à importância da 

avaliação da aprendizagem.  Percebi que as respostas foram distintas, mas interligadas. Dois 

professores revelam que utilizam o feedback a partir dos resultados da avaliação,  um deles 

diz: Ela nos dá um retorno sobre os avanços e dificuldades dos alunos, onde temos que 

melhorar, tanto ao professor quanto ao aluno. Assim, o feedback é uma iniciativa que 

reorienta a prática. Hadji (2001, p. 123) afirma: “Remediar é ajustar a ação, apoiando-se no 

feedback.” 

Esta afirmação traz a tona que não se avalia somente o aluno, mas também o 

professor. Vasconcellos (1995, p.78) salienta: “Antes o controle era só sobre o aluno; agora 

deverá ser também sobre o professor, a escola, etc. A questão básica não é colocar mais gente 

sob suspeita, mas ver o que precisa ser mudado para garantir a aprendizagem.” 

                 Ainda na mesma direção, dois professores responderam que a avaliação permite 

analisar se os objetivos propostos foram atingidos. O professor “E” enfatiza: É nela que se 

obtêm resultados no qual a partir daí pode-se continuar o trabalho já realizado ou modificá-

lo para um melhor resultado. Assim demonstra a importância da avaliação para um 

redirecionamento no planejamento de forma a aperfeiçoar seus procedimentos didáticos. A 

resposta do professor pesquisado reforça a reflexão de Luckesi (2005, p.116): “Enquanto o 
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planejamento dimensiona o que se vai construir, a avaliação subsidia essa construção, porque 

fundamenta novas decisões.”  

                  O professor “C” salienta que o processo avaliativo permite conhecer o aluno como 

um todo, identificando seus avanços e limitações, para buscar soluções. A visão apresentada 

pelo professor reforça a reflexão de Vasconcellos quando afirma que a avaliação oferece 

elementos para “perceber a necessidade do aluno e intervir na realidade para ajudar a superá-

la.” (1995, p.70) 

No que se refere aos instrumentos avaliativos, foi perguntado quais os professores 

mais utilizam em suas práticas avaliativas. As respostas revelaram uma grande variedade de 

instrumentos, como atividades realizadas em classe e em casa, registros de observações 

efetuadas pelos alunos, dramatização, provas, trabalhos escritos individuais e em grupo e 

seminários. 

As respostas a essa questão evidenciam, por parte dos professores pesquisados, 

uma compreensão de avaliação que varia os instrumentos e procedimentos a fim de seja 

possível avaliar o aluno de forma integral. É o que pude observar na visão de Mc Donald e 

Ribeiro (2007, p.107) “Assim, a utilização de instrumentos e procedimentos diversificados 

possibilita a descoberta de um maior número de informações em torno da aprendizagem do 

educando e torna possível o aprendizado pelas intervenções.” 

No entanto, as respostas dos sujeitos pesquisados demonstram a predominância 

de instrumentos escritos, apenas dois professores citaram atividades orais. 

O professor “B” citou os instrumentos utilizados, e depois justificou o uso das 

provas, sendo a favor, quando diz: Nada contra as provas, elas são aplicadas, mas dentro de 

uma perspectiva mais ampla. 

 Diante disso, pude perceber que a fala do professor dá a entender que, embora 

use a prova como um instrumento de avaliação, demonstra a certa cautela, pois informa que o 

faz numa perspectiva mais ampla. 

De fato, o uso das provas é muito discutido porque, muitas vezes, tem o intuito de 

comprovar ao professor se o aluno aprendeu, favorecendo assim a classificação, seleção e 

exclusão. Vasconcellos (1998) faz uma crítica à prova acerca da sua terminalidade e 

irreversibilidade que acaba fossilizando um determinado momento da produção do sujeito 

(concretizado na nota), não possibilitando a superação e crescimento, condenando o aluno no 

futuro. Hoffmann (2008) também critica a realização das provas, quando tem o objetivo de 

provar ao professor se o aluno sabe o que ele ensinou, mas defende quando utilizada de forma 

a investigar e acompanhar o aluno, uma vez que fornece elementos consistentes acerca da sua 
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aprendizagem. Se a prova é utilizada numa concepção de avaliação formativa, ela pode se 

constituir num instrumento em que o professor colhe evidências da aprendizagem do 

estudante. Um instrumento que, junto com outros, pode oferecer ao professor subsídios para a 

adequação da sua ação docente para superação das possíveis dificuldades de aprendizagem 

que os instrumentos aplicados revelam. 

 A quarta questão, indaga a respeito de como o professor reage diante do erro do 

aluno. Em suma, a maioria dos sujeitos questionados (5) respondeu que tratam como fonte de 

investigação de forma a compreender o processo de aprendizagem para melhor intervir. 

O professor “F” diz que trata com naturalidade, afirmando que o erro faz parte do 

processo e oferece condições para que o aluno supere. Como aponta Vasconcellos (1998, 

p.71):  

Sabemos que o erro faz parte da aprendizagem, na medida que expressa uma 

hipótese de construção do conhecimento, um caminho que o educando (ou 

cientista) está testando e não está tendo resultado adequado. É portando, um 

excelente material de análise para o educador, pois revela como o educando está 

pensando, possibilitando ajudá-lo a reorientar a construção do conhecimento.  

 

O professor “B” diz que utiliza os erros como instrumento diagnóstico que 

permite conhecer seus alunos e o que aprenderam ao longo dos períodos anteriores. Nesta 

vertente, Mc Donald e Ribeiro (2007) enfatizam que o erro significa oportunidade de 

aprendizagem.  

A quinta questão perguntava se a nota do aluno é o reflexo de sua aprendizagem. 

As respostas foram divergentes e podemos perceber que os professores tiveram certo cuidado 

e receio. Respondendo com não, de forma alguma; não, totalmente; nem sempre e 

totalmente. Com isso, foi possível observar ainda, que há certo contraste nas respostas dos 

sujeitos quanto às visões que possuem acerca da relação entre nota e aprendizagem. 

O professor “E” faz uma crítica ao uso das notas, definindo como uma mera etapa 

somatória, trazendo como uma simples contabilização dos resultados. 

O professor “F” indica uma visão tradicional na compreensão das notas, 

salientando que se o aluno estuda, conseqüentemente consegue atingir a nota desejada, 

quando responde: totalmente, porque quando estuda, por conseguinte, ele aprende e se ele 

absorve o que estuda isso se refletirá na sua nota. Esta afirmação traz sérias implicações e 

revela a compreensão do professor sobre o processo de aprendizagem, quando utiliza a 

palavra absorve, referindo-se a uma mera memorização de conteúdos. Além de desconsiderar 

a consistência e relatividade dos instrumentos avaliativos, pois dependendo dos critérios de 

elaboração e correção, podem distorcer o desempenho do aluno. Como aponta Hoffmann 
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(1998, p. 59) “Seus resultados não podem ser considerados infalíveis ou irrefutáveis. Como 

instrumento de trabalho pode estar sujeito a falhas e incoerências.” 

Essa afirmação leva a uma reflexão sobre capacidade de um instrumento de 

avaliação refletir fielmente a aprendizagem do estudante, que muitas vezes fica tenso e sua 

situação psicológica pode comprometer o resultado.   

Portanto, a aprendizagem não deve ser compreendida como algo palpável, 

mensurável e exato, expresso em uma nota que, muitas vezes, isola os seus alunos, em uma 

esfera de seleção e discriminação. Esteban (2008, p.15) salienta: “A avaliação classificatória 

configura-se com as idéias de mérito, julgamento, punição e recompensa, exigindo o 

distanciamento dos sujeitos que se entrelaçam nas práticas escolares cotidianas.” 

 Conforme pude observar esta forma de analisar concebe a nota como uma 

grandeza precisa. Em convergência Hoffmann (2007, p.48) alerta: 

O que percebo é que a compreensão de muitos professores é de que tudo pode ser 

medido, sem se dar conta que muitas notas são atribuídas aos alunos arbitrariamente, 

ou seja, por critérios individuais, vagos e confusos, ou precisos demais para 

determinadas situações.  

 

Dois professores (A e C) afirmam que além das provas, utilizam a observação 

diária como procedimento avaliativo, não se limitando as provas bimestrais. Como aponta 

Esteban (1999, p.42):  

O resultado da prova pouco dirá ao professor ou professora sobre o processo de 
ensino e aprendizagem de cada aluno; sobre as dificuldades que cada um enfrenta e 

do que sabe além do perguntado da prova; de sua capacidade de fazer sínteses, de 

comparar, de criticar, de criar,e, o mais importante, o que do foi ensinado e aprendido 

contribuiu para que cada um dos alunos e alunas melhor compreendesse a sociedade 

em que vive, a natureza da qual é parte e a si próprio enquanto ser da natureza e da 

cultura. 

 

 O professor “B” demonstrou grande preocupação com os exames nacionais como 

Spaece e Prova Brasil, pois afirma que estes exames selecionam e avaliam os alunos de forma 

tradicional quando leva em consideração uma gama de conteúdos que prezam pela 

memorização, contemplando apenas a dimensão quantitativa. Porém defende que avalia de 

forma diferente, pois fica atento às habilidades e competências de seus alunos e não apenas as 

notas atingidas nestes exames, analisando de forma global e qualitativa. 

Esta resposta aponta que o professor “B” se preocupa em atingir as notas exigidas 

pelo MEC. Percebi através da fala do professor que a nota, nesta instância, revela o trabalho e 

qualidade da escola. “A avaliação compromete a instituição, o que leva a controlar, de uma 

maneira ou outra, as práticas de avaliação dos professores.” (PERRENOUD, 1999, p.59)  
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 Ao indagar os professores acerca de qual a postura tomada diante dos resultados 

colhidos, a maioria (4) respondeu que avança ou retoma os conteúdos estudados dependendo 

da necessidade da turma. Nesta perspectiva, percebi que, segundo suas declarações, os 

professores redirecionam suas ações e reinventam intervenções de forma a superar as 

dificuldades dos alunos. As respostas levantadas se articulam com o pensamento de Luckesi 

(1995, p.71) quando aponta que o grande sentido da avaliação é a tomada de decisão para 

melhorar a aprendizagem: 

No caso da avaliação da aprendizagem, essa tomada de decisão se refere à decisão 

do que fazer com o aluno, quando a sua aprendizagem se manifesta satisfatória ou 

insatisfatória. Se não tomar uma decisão sobre isso, o ato de avaliar não completou 

seu ciclo constitutivo.  

 

 O professor “D” afirma que sempre avança, dando continuidade seus conteúdos, 

pois enfatiza que os alunos não têm a rotina de estudar. Assim percebi que o professor culpa 

os alunos por não aprenderem, desconsiderando seu contexto. Essa situação traz uma visão 

preconceituosa e estática de tratar a aprendizagem do aluno de escola pública. Além de 

revelar que o professor não se predispõe a mudar sua postura diante dos resultados, e isso 

implica a perda da função avaliativa, pois “O diagnóstico é inútil se não der lugar a uma ação 

apropriada.” (PERRENOUD, 1999, p.15) 

O professor “E” pesquisado responde: às vezes de decepção, pois tanto esforço, 

muitas vezes, me parece inútil. O professor expressa seu sentimento diante dos resultados da 

avaliação. Esta afirmação demonstrou o seu pessimismo, além de não acreditar na evolução 

dos seus alunos. É preciso que o professor além de acreditar no seu trabalho didático, confie 

no potencial dos seus alunos, investigando as causas e dificuldades para que seja possível 

superá-las. 

Vale ressaltar ainda que, é necessário que seja construída uma relação de diálogo 

entre professor e aluno e com outros professores, para compreender os problemas existentes, 

utilizando os instrumentos de avaliação como procedimentos de pesquisa. 

A pergunta seguinte solicitava que o sujeito assinalasse sim ou não, se estão 

satisfeitos com seus procedimentos de avaliação. A maioria dos professores (5) respondeu 

que sim, apenas um assinalou não.  

 Embora a maioria dos professores esteja satisfeitos com seus procedimentos 

avaliativos, é preciso ter um olhar atento se, de fato, tem consciência da qualidade do seu 

trabalho, se é embasado por uma concepção mediadora, reflexiva e interativa. A avaliação é 

uma pratica de mudanças e traz profundas inquietações, por isso o professor deve estar 
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sempre se questionando, buscando novas posturas e atitudes frente a um fazer cada vez mais 

consciente.  

 Ao indagar se a formação inicial orientou sua prática avaliativa, as respostas 

foram divididas, pois três responderam que sim e três assinalaram não. Um professor afirma 

que a orientação é dada no dia-a-dia, desse modo, desconsidera a teoria, parte fundamental na 

prática docente. Teoria e prática são indissociáveis e caminham juntas para um trabalho 

docente reflexivo e consciente. 

É o que podemos observar na visão de Alarcão (apud PASSOS, 2002): 

O conhecimento do professor não é meramente acadêmico, racional, feito de 

factos, noções e teorias, como também não é um conhecimento feito só de 

experiências. É um saber que consiste em gerir a informação disponível e adequá-

la estrategicamente ao contexto da situação formativa, em que, cada instante, se 

situa sem perder de vista os objetivos traçados. É um saber agir em situação. Mas 

não se fique com uma idéia pragmático-funcionalista do papel do professor na 

sociedade, porque o professor tem que ser um homem ou uma mulher, ser pensante 

e crítico, com responsabilidades sociais no nível da construção e do 

desenvolvimento da sociedade. 

 

A reflexão da autora chama a atenção para uma melhor compreensão do papel da 

teoria e sua relação com a prática docente, não como orientações a serem aplicadas na 

prática, mas como princípios que ajudam o professor a se posicionar, refletir e aperfeiçoar sua 

ação. No campo da avaliação então, é necessário um processo de reflexão sobre os dados 

encontrados, sobre o instrumento aplicado, sobre a metodologia utilizada, e sobre as 

possibilidades de aperfeiçoamento do processo de ensino aprendizagem a partir dos dados 

informados pelos instrumentos de avaliação. É nesse contexto que faz sentido a mediação 

teórica.  

  A nona questão, perguntava se os professores pesquisados fazem algum curso de 

formação continuada. Os sujeitos pesquisados foram divididos: 3 (três) responderam que sim 

e 3 (três)  responderam que não. 

 Assim, foi possível notar que a metade dos sujeitos questionados não fazem 

nenhum curso de formação continuada. Esse dado é preocupante, pois a formação continuada 

alimenta e enriquece a prática pedagógica. 

 Diante desse posicionamento, Libâneo (1998) aponta a formação continuada 

como requisito da profissão docente, mostrando a urgente necessidade dos professores 

sempre se atualizarem, reavaliar seus saberes e compartilhar suas experiências para um 

trabalho crítico e não alienante. 

 Em virtude disso, Hadji (2001) afirma que é preciso que os professores superem 

alguns obstáculos tais como representações inibidoras, a relativa pobreza dos saberes 
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disponíveis sobre o objeto de aprendizagem/ avaliação, ou a inércia dos atores que por 

preguiça ou por medo, não ousam assumir o risco de experimentar, mudar e inventar. 

Nesta perspectiva, Nóvoa (1993) aponta que a formação de professores deve ser 

concebida como um dos componentes da mudança, em conexão estreita com o esforço de 

inovação e da procura dos melhores percursos para a transformação da escola.   

Concluo que uma parte das respostas levantadas demonstram avanços na 

compreensão da avaliação e seu papel. A maioria (4) dos professores investigados 

demonstraram por meio de suas respostas que reconhecem a importância de uma prática 

contínua e mediadora. Algumas respostas, entretanto, revelam uma visão de avaliação ainda 

restrita à verificação, centrada na nota ou como reflexo exato da aprendizagem, atestando 

posicionamentos rígidos.  

Diante desses dados, caberia, por um lado, questionar se o posicionamento dos 

professores, que revelam em suas respostas uma compreensão de avaliação fundamentada 

uma abordagem formativa, como acompanhamento e diagnóstico da aprendizagem e subsídio 

para a busca de resultados positivos, reflete-se em suas práticas pedagógicas cotidianas. Aqui 

caberia observar suas aulas, ouvir seus alunos, constituindo-se num novo momento 

investigativo. Por outro lado, diante das respostas que revelam uma concepção de avaliação 

somativa e pautada na nota, caberia criar condições para que esses professores, por meio de 

um processo de formação continuada, pudessem questionar suas práticas e buscar novas 

perspectivas de ação.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa, busquei analisar as concepções que os professores têm sobre 

avaliação, para tanto foram aplicados questionários com perguntas sobre a dinâmica 

avaliativa, suas características e efeitos. 

A partir dos resultados desta pesquisa, fundamentada nos dados coletados com os 

professores de duas escolas da rede municipal de Fortaleza, percebi que a avaliação precisa 

ultrapassar a pedagogia do exame, em que a nota é o foco do processo, e a prova torna-se o 

momento mais esperado.  

Os professores questionados apontaram a dimensão formativa, quando respondem 

que é um processo de acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos, conhecendo as suas 

potencialidades e limitações. Entretanto, houve respostas que revelaram professores que ainda 

não superaram suas práticas de classificação, quando reduzem a função avaliativa em um 

mero processo de verificação. 

A maioria dos professores das escolas pesquisadas apontam a importância de uma 

avaliação contínua, ocorrendo em diversos momentos e formas, e a prova é apenas um dos 

vários instrumentos que podem ser utilizados. 

Para que avaliação com intenção formativa seja vivenciada é importante fugir dos 

rígidos critérios de classificação que distinguem os alunos entre “bons” e “ruins” que 

oportuniza a comparação e seleção. 

Os professores afirmam que compreendem o erro como fonte de diagnóstico, 

porém dois deles responderam que não mudam sua postura metodológica frente aos resultados 

colhidos, alegando que os alunos não estudam, não valendo atrasar os conteúdos cobrados 

pela escola. Neste sentido, a avaliação perde a sua primordial importância.  Mas como 

avançar se esses alunos não sabem os conhecimentos básicos?   

Em relação se a nota é o reflexo da aprendizagem do aluno, houve controvérsias e 

as respostas foram divergentes. É preciso a compreensão que a nota não expressa com 

precisão e exatidão o quanto o aluno aprendeu, pois não é possível chegar a dados absolutos. 

É preciso analisar os critérios de elaboração e correção dos instrumentos avaliativos. 

O grande desafio da avaliação é o investimento do professor, que se instaura pelo 

seu olhar atento para conhecer e investigar o ritmo do aluno ao desafio de aprender. Para 

tanto, é fundamental que elabore bons e vários instrumentos avaliativos propiciando ao aluno, 

de fato, manifestar sua aprendizagem, tendo em vista, a tomada de decisões que favoreçam a 

construção do conhecimento. 
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Este trabalho não pretendeu esgotar o assunto, mas trouxe inquietações e 

provocações referentes às dimensões e perspectivas que foram encontradas na presente 

pesquisa e que precisam ser superadas, tendo em vista a uma avaliação reflexiva que ofereça 

suporte ao professor, para refletir e redirecionar sua ação para que assim favoreça a 

aprendizagem. 

Para superação de uma compreensão de avaliação somativa, é preciso que a escola 

deixe de ser apenas um local de trabalho, tornando-se um espaço de pesquisa e formação 

continuada em que as experiências vivenciadas e dúvidas latentes sejam objeto de debate e de 

questionamentos, tendo em vista uma prática reflexiva e de colaboração, imersa na comunhão 

dos múltiplos saberes, concepções e ações dos vários profissionais que compõem a 

comunidade escolar.  

Em virtude disso, os fatos e dificuldades do dia-a-dia precisam ser 

compartilhados, para que a escola seja um espaço de parceria e de busca de alternativas que 

visam incluir o aluno na esfera da aprendizagem.  

Cabe ressaltar no processo de busca de superação das dificuldades encontradas no 

cotidiano da escola, no constante aperfeiçoamento da prática pedagógica, incluídas aí, as 

práticas avaliativas, a importância de uma formação continuada, que tenha a escola e seus 

professores como eixo dessa formação. Isso significa conceber a escola como ambiente 

formativo, oportunizando um trabalho coletivo, com apoio pedagógico e teórico ao processo 

reflexivo com vistas ao aperfeiçoamento. Neste contexto, não é demais ratificar o 

imprescindível apoio de uma política educacional de valorização do professor oferecendo-lhe 

condições adequadas de trabalho e salários justos. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE (A) - QUADRO I - SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Conceito de 

avaliação 

2. Importância da 

avaliação 

3. Instrumentos 

avaliativos 

4. Reação diante do 

erro do aluno 

 

Professor A 

- Processo que o 

professor conhece o 

aluno (visão global 

e diagnóstica) 

- Fornece ao 

professor uma 

resposta do seu 

trabalho. 

- Trabalhos em sala e 

em casa, participação 

e provas. 

- O erro assim como 

o acerto vai 

influenciar na prática. 

 

Professor B 

- É uma reflexão 

contínua e uma 

intervenção 

sistemática no 

processo.  

- Objetiva o avanço 

e qualificação da 

aprendizagem. 

- Registros de 

observações, leitura 

de textos e provas. 

- Através do erro, 

conhecer a trajetória 

educativa do aluno. 

 

Professor C 

- É um instrumento 

para documentar e 

registrar. 

- Identificar 

avanços e 

limitações. 

- Observação e 

atividades de 

sondagens diárias. 

(função formativa) 

- Procurar a melhor 

intervenção para 

atender a dificuldade. 

 

Professor D 

 

 

 

- É um instrumento 

que auxilia o 

processo de 

aprendizagem. 

- Oferece um 

retorno sobre os 

avanços e 

dificuldades. 

- Observações diárias 

nas atividades orais e 

provas. 

- Não é só olhar o 

erro, mas todo o 

contexto e procurar 

melhorar o processo. 

 

 

Professor E 

 

- É um processo 

que detecta pontos 

positivos e 

negativos da 

aprendizagem.  

(verificação) 

- É nela que se 

obtêm resultados, 

para se continuar o 

trabalho tendo em 

vista um melhor 

resultado. 

(função somativa) 

- Provas, 

participação, 

envolvimento nos 

trabalhos individuais 

e em grupo, 

apresentações. 

- Com calma e 

paciência. 

 

 

Professor F  

- É um processo 

contínuo em que o 

aluo não é avaliado 

por apenas uma 

prova. 

(função formativa) 

- Ação interligada 

com o 

planejamento. 

- Atividades de sala 

de aula (individuais e 

em grupo), trabalhos, 

seminários, 

dramatização, provas 

parciais e globais. 

- Com naturalidade, 

mostrando para o 

aluno que faz parte 

do processo. 
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APÊNDICE (B) - QUADRO II- SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

 5. A nota é o 

reflexo da 

aprendizagem? 

6. Postura diante 

dos resultados 

colhidos 

7. Satisfação 

com seus 

procedimentos 

avaliativos 

8. Formação 

inicial orientou a 

prática 

9. Faz 

curso de 

formação 

continuada 

Professor A - Sim - Avançar ou 

revisar os 

conteúdos. 

  

- Sim 

 

- Sim 

 

- Sim 

Professor B - Não - Redireciona a 

prática e reinventa 

as intervenções. 

 

- Sim 

 

- Sim 

 

- Sim 

Professor C - Não totalmente, 

por isso se faz 

necessário a 

observação diária. 

- Melhor 

intervenção no que 

for possível. 

 

- Sim 

 

- Não 

 

- Não 

Professor D - Nem sempre, pois 

preciso avaliar 

todos os dias. 

(contínua)  

- Avança, porque os 

alunos não têm o 

habito de estudar. 

  

- Não 

 

- Não 

 

- Não 

Professor E - Não, de forma 

alguma.  

- Às vezes de 

decepção, pois 

tanto esforço me 

parece inútil. 

 

- Sim 

 

- Sim 

 

- Não 

Professor F - Totalmente, 

porque quando o 

aluno estuda, ele 

aprende. 

- Procuro 

compreendê-los.  

 

- Sim 

 

- Não 

 

- Sim 
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APÊNDICE (C) – Questionário aplicado aos professores pesquisados 

 

                                              

Sexo 

Feminino (    ) 

Masculino (    ) 

 

Formação acadêmica 

Superior incompleto (     ) 

Superior completo (     ) 

Mestrado (      )  

Outros _____________________________ 

 

Ano que leciona _____________ 

 

1. De acordo com suas concepções, o que é avaliação da aprendizagem?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Qual a importância da avaliação na aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Quais os instrumentos avaliativos que você utiliza? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Como você reage diante do erro do aluno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. A nota do aluno é o reflexo de sua aprendizagem? 



51 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Qual a sua postura diante dos resultados colhidos? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Você está satisfeito com seus procedimentos de avaliação? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Por quê? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. A sua formação inicial lhe orientou para sua prática avaliativa? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

9. Você faz algum curso de formação continuada? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


