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RESUMO 
 
 

O presente trabalho traz informações sobre a avaliação da aprendizagem no Ensino 
Fundamental I, um breve histórico do possível surgimento deste elemento de suma 
importância para a formação dos alunos. A abordagem metodológica utilizada neste 
estudo é de caráter qualitativo, tendo sido aplicado um questionário ao corpo 
docente da escola investigada, utilizado como ferramenta para a coleta de dados. 
Os objetivos que motivaram este estudo foram: investigar a percepção de avaliação 
dos professores atuantes na rede pública Municipal de Ensino, na cidade de 
Londrina; refletir se de fato os professores compreendem o conceito divulgado nos 
documentos norteadores da prática escolar e nos referenciais teóricos atuais; e se  
suas práticas demonstram coerência com entendimento relatado. A pesquisa revelou 
que: nos PCNs e na LDB, nº 9394/96 a avaliação é entendida como um importante 
elemento para auxiliar na construção do conhecimento do aluno e que enfatiza com 
responsabilidade o quanto é necessário o seu desenvolvimento; os professores 
percebem que a avaliação tem um caráter diagnóstico, que se integra ao processo 
de ensino aprendizagem e deve ocorrer durante todo o período letivo de contato do 
professor com os alunos; é possível reconhecer que muitos professores já estão 
mudando suas formas de desenvolver a avaliação, mas, ainda há muito para ser 
modificado; os professores utilizam diversos instrumentos avaliativos, se preocupam 
com a aprendizagem de seus alunos, mais por questões burocráticas e ainda 
atribuem notas.  
 
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Ensino Fundamental, Instrumentos 
Avaliativos 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo 

pesquisar e promover uma reflexão sobre a concepção dos professores em relação 

à avaliação no processo de ensino e aprendizagem. As informações serão coletadas 

junto a educadores principalmente dos anos iniciais do ensino fundamental com o 

objetivo de descobrir qual é a sua concepção sobre avaliação destes professores 

dos, quais resultados, conseguem observar por meio dela e de que forma utilizam as 

informações levantadas nos instrumentos avaliativos. Em suma, o estudo busca 

saber de que forma o professor verifica se o aluno apreendeu os conteúdos, e 

quando a aprendizagem não ocorre verificar se o professor está disposto a 

ressignificar suas práticas pedagógicas. 

O interesse de pesquisar sobre a importância da avaliação nos anos 

iniciais do ensino fundamental foi despertado em aulas da disciplina Didática: 

Avaliação e Ensino, pois a professora da disciplina, ao desenvolver as atividades 

junto aos alunos demonstrava estar comprometida com os objetivos da disciplina e 

com o acompanhamento dos resultados obtidos por eles, levando-os a compreender 

a importância dos processos avaliativos para sua formação. 

A ideia da pesquisa também surgiu por ter pesquisado e vivenciado, 

na maior parte do tempo de vida acadêmica, uma educação tradicional na qual a 

avaliação parecia ser de fato um mero exercício de memorização e, para alunos e 

educadores, mais uma exigência burocrática do espaço escolar. Da mesma forma 

esta prática é percebida em outras escolas e isso é apontado por pesquisadores da 

área da educação, como Luckesi (2002, p.169), quando diz ”[...] desse modo, 

provas/exames separam os “eleitos” dos não eleitos. Assim sendo, esta prática 

exclui uma parte dos alunos e admite, como “aceitos”, uma outra. Manifesta-se, pois 

como uma prática seletiva.” Quando a avaliação é classificatória e seletiva é possível 

perceber no comportamento dos alunos, uma certa aversão  às chamadas provas.  

 Durante esta pesquisa, as reflexões propostas referem-se à relação 

entre os conhecimentos expostos no referencial teórico, em torno da avaliação da 

aprendizagem, e os procedimentos utilizados pelos professores para o 

desenvolvimento da avaliação. Além disso, a pesquisa busca analisar e mostrar se é 

possível ao educador desenvolver as atividades de avaliação, manifestando que 

pode ter um caráter amoroso, de respeito e comprometimento do professor em 
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relação à aprendizagem de seus alunos, promovendo desta forma resultados 

positivos e importantes para o processo de desenvolvimento do conhecimento dos 

educandos. 

No que se refere aos estudos em torno da avaliação, acredita-se que 

ela pode ser desenvolvida de modo a não constranger o aluno, conforme afirma 

Luckesi (2002, p.172): 

 

Defino a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso, no 
sentido de que a avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, 
inclusivo. Para compreender isso, importa distinguir avaliação de 
julgamento. O julgamento é um ato que distingue o certo, do errado, 
incluindo o primeiro excluindo o segundo. A avaliação tem por base 
acolher por base acolher uma situação, para então (e só então), 
ajuizar a sua qualidade, tendo vista dar-lhe suporte de mudança, se 
necessário.  

 

As afirmações feitas por Vasconcellos (1998) em seu trabalho 

indicam que a avaliação precisa ser cotidiana, reflexiva, investigativa e deve 

possibilitar transformações no que diz respeito ao conhecimento que o aluno traz 

para escola e das experiências que vivencia. Esta ação exige do educador um 

acompanhamento diuturno. Somente assim poderá exercer uma função mediadora 

entre o aluno e a construção do conhecimento. Para que isto aconteça é necessário 

que o educador conheça o educando e identifique as dificuldades que podem surgir 

durante o processo, com vistas a livrar de danos a sua formação. Segundo Silva 

(2002) agindo assim o professor tem possibilidade de organizar  sua prática. 

A avaliação é um meio importante para acompanhar o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, é também capaz de oferecer ao 

professor informações relevantes, na tomada de decisões quanto ao rumo das 

atividades por ele organizadas, com isto ela contribui para a melhoria do ensino.  É 

neste sentido que o presente estudo busca fazer uma análise do processo avaliativo 

nas escolas, tendo por base o seguinte problema: 

Qual é a compreensão dos professores em relação à avaliação da 

aprendizagem? Como são definidos os processos avaliativos e quais critérios têm 

sido considerados no ensino fundamental I na escola investigada? 

 

O trabalho foi organizado da seguinte forma: o primeiro capítulo 

apresenta um breve histórico sobre o surgimento da avaliação e suas modalidades; 
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o segundo capítulo ressalta informações que dizem respeito à importância da 

avaliação, à forma como deve ser desenvolvida para atender as necessidades de 

aprendizagem dos alunos. Ainda neste capítulo foram apresentados os documentos 

norteadores para o efetivo funcionamento da escola pesquisada como: Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional Nº 9394/96, Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Projeto Político Pedagógico e o Regimento da escola; no terceiro capítulo 

são apresentados os dados da pesquisa realizada com professores dos quatro 

primeiros anos do ensino e fundamental, em uma escola da rede municipal na 

cidade de Londrina. 
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2 PROCESSO HISTÓRICO E CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO 

 

2.1 Avaliação em Seus Primórdios 
 

 As informações disponíveis sobre a história da Educação permitem 

perceber o desenvolvimento do conceito da ação de avaliar ao longo dos séculos. 

As transformações ocorreram no que diz respeito a sua forma a seus objetivos de 

elaboração assim como a sua utilização nas sociedades anteriores. 

A literatura sobre a história da avaliação resgatada por Soeiro e 

Aveline (1982); Depresbiteres e Tavares (2009) e citada neste estudo mostra que a 

partir dos séculos XVII e XVIII a avaliação era um mero exercício, que exigia do 

aluno a capacidade de memorização e não leva em consideração outros aspectos 

da aprendizagem; a única representação desta ação se dava por meio das notas 

isso ainda pode ser percebido em algumas escolas da atualidade. 

Atualmente, nas escolas é possível perceber mudanças nesta 

relação entre a avaliação e o processo de ensino e aprendizagem. Professores em 

todos os níveis de ensino, particularmente no Ensino Fundamental, desenvolvem 

diferentes modos de utilizar a avaliação, conforme relata DEPRESBITERES, (2009, 

p.34): “A avaliação começou a analisar outros aspectos mais amplos, tais como o 

currículo, considerado como todas as atividades realizadas pela escola e as próprias 

filosofias e políticas adotadas pelos sistemas de ensino”. 

Atualmente os educadores diversificam as formas de avaliar, 

utilizando como instrumentos: o portfólio, a autoavalição, os mapas conceituais, as 

dissertações, os estudos de caso entre outros vêm informando os alunos se estão 

fazendo progresso na aprendizagem e no que deve melhorar.Segundo orientações 

disponibilizadas pela Secretaria  de Educação do Município da cidade, em cuja 

escola se fez a pesquisa o mais comum nas escolas que ofertam o ensino 

fundamental, para, é encontrarmos a substituição de boletins com notas pelos 

pareceres descritivos, nos quais é possível os professores, pais e alunos podem ter 

conhecimento mais detalhado das conquistas alcançadas e das limitações a serem 

superadas.  

Embora seja possível observar as mudanças na forma objetivos de 

avaliar, nos objetivos a alcançar e nas orientações das propostas pedagógicas das 

escolas, ainda é preciso utilizar estes instrumentos com cuidado de alcançar para 



 16 

que o aluno obtenha resultados positivos na aprendizagem e se aprimore seus 

conhecimentos e habilidades  necessários para sua formação.  

Existem relatos de ações avaliativas que surgiram nas civilizações 

antigas como a presença de testes orais, exames escritos, conforme menciona 

Depresbiteres e Tavares ( 2009, p. 27- 28):  

 

Conta a lenda de que a avaliação surgiu na Grécia antiga, quando a 
Esfinge propôs a Édipo o seguinte enigma: “ O que é que pela 
manhã anda com quatro patas, ao meio dia com duas patas e a noite 
anda com três “.A resposta dada por Édipo foi: O ser humano. Pela 
manhã (é um bebê), ao meio dia caminha com as pernas (fase 
adulta), e a noite é a (fase do envelhecimento), necessita de um 
apoio para caminhar. Esse enigma talvez possa ser considerado uma 
forma pioneira de teste oral, pelo qual a pessoa deve pensar nas 
palavras e descobrir as relações entre as ideias que eles 

representam.  
 

Em uma versão lendária contada na histórias dos antepassados que 

se referia ao ato de avaliar e que é referida por Desprebiteres e Tavares (2009, p. 

28), nela-se que um líder chamado Jephah, aplicava um teste oral para identificar, os 

habitantes que eram inimigos:  

 

Para eliminar os inimigos, Jephah, faz vários planos, sendo o mais 
efetivo o de instituir uma forma de teste  oral, no qual todas as 
pessoas, fossem elas gileadites ou ephaimites, teriam de pronunciar 
a palavra shibboleths. Na verdade, Jephah sabia que seus inimigos 
tinham um acento, um sotaque diferente ao pronunciar esta palavra e 
poderiam, conseqüentemente ser identificados e eliminados. 
(DESPREBITERES e TAVARES, 2009, p. 28)  
 

Estas formas de investigação oral, que verificam o conhecimento 

que a pessoa possui, por meio de questionamentos apresentam valor avaliativo, 

considerando que até nas sociedades contemporâneas, nas escolas, e em todos os 

níveis de ensino é possível reconhecer a utilização deste tipo de avaliações, mesmo 

que utilizados com outros objetivos e consequências.  

Autoras como Soeiro e Aveline (1982, p.12) fazem um resgate  

histórico da avaliação mencionam que, em vários agrupamentos de pessoas 

primitivas, jovens eram subordinados a provas referentes as suas culturas e 

costumes, e somente eram aprovados, nessas avaliações, caso conseguissem 

superar os desafios propostos e só então eram considerados adultos. Referem as 
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mesmas autoras: “em 360 a.C. esse sistema exercia uma profunda influência na 

educação, na preservação da tradição e dos costumes e, sobretudo, na política, 

oferecendo a todos os cidadãos possibilidades de acesso aos cargos de prestígio e 

de poder.”   

Em outras civilizações, por exemplo, entre os gregos, na cidade de 

Esparta, os jovens eram submetidos a difíceis provas, por meio de jogos e disputas 

atléticas, de forma que pudessem provar sua resistência de suportar as atividades 

físicas, exageradamente pesadas e, que por vezes requeriam controlar as suas 

necessidades fisiológicas: fome, sede, sono, frio e outras, demonstrando que eram 

capazes de garantir sua sobrevivência. 

 Já, os atenienses utilizavam confrontos orais, tal como Sócrates que 

instigava seus educandos a exercitar o pensamento por meio de diálogos reflexivos, 

atividade esta que ainda é muito utilizada por educadores nas escolas. Nessas 

avaliações muito se utilizava também o tão conhecido questionário era que como 

uma das formas de avaliar o conhecimento do aluno no processo do ensino. 

Comentam Soeiro e Aveline (1982, p.12) [...] “o método pedagógico de Sócrates, 

conhecido como maiêutica pôs em evidência o processo da conceituação, 

considerado básico, sob o ponto de vista científico.” Assim o método ficou conhecido 

como uma das ações utilizadas para medir o conhecimento dos educandos. Os 

romanos também ajudaram a difundir a maneira como os gregos desenvolviam a 

avaliação e na medida do possível adaptaram-se ao sistema.  

De acordo com Amorim (2010, p.1) a partir deste período a 

avaliação assumiu uma posição em relação aos aspectos da natureza, que não 

oferecia grande importância ao processo de aquisição do conhecimento por meio 

das funções puramente dialéticas, mas tentava esclarecer da melhor forma, 

oferecendo respostas e revelando de fato suas causas solucionadas. 

 

Neste formato então fundou-se a ciência moderna renascença reside 
nesta posição nova que o homem assumiu, daí por diante em face da 
natureza, não se interessando por chegar ao seu conhecimento 
através de operações puramente dialéticas, mas procurando 
interrogá-lo em função dos seus fenômenos, desvendando-lhe os 
segredos, descobrindo lhes as causas. Dessa maneira era fundada a 
ciência moderna. Entre os educadores desta época, destaca-se 
Vitorino de Feltre, considerando o mais notável educador italiano. 
“Quero ensinar os alunos a pensar e não a disparatar”. Para verificar 
o aproveitamento do aluno, mandava-o ler, em voz alta. Conforme a 
expressão que dava à leitura, julgava-o habilitado ou não.  Exigia 
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linguagem culta, pronúncia correta e tom de voz moderado. Era 
inflexível no que diz respeito à moralidade e às boas maneiras. 

 

A segurança demonstrada pelo aluno tornava-o apto ou não para 

exercer atividades futuras dentre as quais o exercício das boas maneiras. Era 

ordenado que os indivíduos, que passavam por esses exames lessem de forma 

culta, proferindo as palavras de modo correto. Com e tom de voz amena. O 

educador era impassível em relação aos quesitos de boas maneiras. Considerando 

as exigências impostas por Vitorino é possível considerar que, a partir desse 

período, a avaliação passou a ser percebida como medida.  

A prática de provas e exames escolares que conhecemos, como diz 

Luckesi (2002, p.169):  

 

tem sua origem na escola moderna à partir dos séculos XVI e XVII, 
com a cristalização da sociedade burguesa. As pedagogias jesuítica 
(sec. XVI), comeniana (sec. XVII), lassa lista (fins do século XVII e 
inícios do XVIII) são expressões das experiências pedagógicas 
desse período e sistematizadoras de modo de agir com 

provas/exames.  
 

Conforme a orientação escrita acima pode entender que a avaliação 

surgiu há muito tempo, em momentos marcados pela solidificação da sociedade 

burguesa que, em sua grande parte, se passam a  excluir aqueles que não detinham 

o poder ou o saber. Ela não se constituiu como um modelo de sociedade onde todos 

tivessem oportunidades igualitárias de recursos materiais e intelectuais. 

Segundo Haydt (1988, p. 83) a prova oral é um dos instrumentos 

mais antigos de avaliação, mas continua sendo utilizada para a verificação da 

aprendizagem por meio de arguições, tal procedimento confirma, nas bancas de 

concursos públicos, apresentações de monografias, suas dissertações, suas teses 

em outras situações avaliativas. Ou seja, a avaliação oral ocorre por meio de 

perguntas em torno de um conteúdo estudado.  

Nos estudos de Haydt é possível perceber que a avaliação é algo 

que demanda tempo para ser realizada, em função de ser uma individual sobre a 

compreensão do aluno e requer cuidados quanto à aplicação dos resultados. 

portanto, é possível concluir segundo a autora que a realização da avaliação, desde 

seus primórdios sempre foi um processo muito trabalhoso, mesmo quando aplicada 

segundo os moldes da escola tradicional. 
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Ainda conforme Haydt (1988, p.83), com a difusão quantitativa do 

contingente escolar e, por consequente, a ampliação do número de educandos nas 

escolas, examinar de forma verbal todos os integrantes de uma sala de aula passou 

a requerer muito tempo, mais do que de costume e nem sempre estes profissionais, 

os professores, tinham tempo disponível. Era mais simples pronunciar as perguntas 

em voz alta ou redigi-las na lousa para que os alunos copiassem por escritos. Desta 

forma, todos os educandos podiam ser avaliados ao mesmo tempo. Então, assim 

foram surgindo às chamadas provas a lápis e papel, e as provas escritas que no 

decorrer dos tempos foram sendo utilizadas como recursos de avaliação. A partir dai 

comesa-se a perceber a questão a utilizar diferentes recursos para o 

desenvolvimento da avaliação. 

A primeira pesquisa de que se tem notícia, no que diz respeito à 

aplicação de provas escritas, foi desenvolvida na data de 1845, em Boston, com o 

objetivo de avaliar a qualidade do ensino, diz Haydt (1988, p.83)  

 

Nesta cidade, em decorrência da preocupação com a melhoria da 
qualidade do ensino, foi constituída uma comissão para inspecionar e 
verificar a qualidade do ensino ministrado nas escolas. Para 
consecução de seu objetivo, a comissão havia planejado, de inicio, 
examinar oralmente os alunos, mas devido ao aumento da população 
escolar, o exame oral foi substituído pela prova escrita.  

  

Sabemos então que o do surgimento da avaliação teve a 

participação de educadores que elaboraram cuidadosamente as provas escritas 

sobre conteúdos das disciplinas estudadas e também houve a preocupação de 

cuidar das explicações que antecediam o momento da realização da prova, pelos 

alunos, para o melhor desenvolvimento de sua aplicação e correção. Ao término do 

estudo sobre a condição do ensino, as instituições eram classificadas considerando-

se os resultados adquiridos pelos educandos. (HAYDT, 1988, p.83) 

Esta providência assumida por autoridades, na cidade de Boston, 

influenciou Horace Mann, na época, Secretário de Educação do Estado de 

Massachusetts. Depresbiteres e Tavares (2009) relata-se que Horace Mann, por ter 

interesses pessoais de colocar em prática um plano de nível superior para a 

qualidade do ensino no estado:  

 
Criou, no século XlX, um sistema de testagem com o objetivo de 
substituir exames orais pelos exames escritos. Tornou público os 
resultados levantados por ele, evidenciando as insuficiências do 
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trabalho escolar. Ofendidos com as discussões que sugiram após os 
fatos apresentados  os educadores protestaram, mas  acabaram por 
aceitar e obedecer as ordens divulgadas, de submeter seus alunos a 
uma prova escrita sobre as disciplinas ensinadas. (Depresbiteres, 
2009, p.30) 

 

 

Segundo Haydt (1988), foi instituída uma equipe, composta por 

educadores e membros das lideranças escolares locais, com a intenção de planejar 

questões escritas sobre as disciplinas e lecionadas aos alunos, elas: Aritmética, 

História, Geografia, Ciências, Vocabulário de Gramática.  Foram preparadas 154 

perguntas, as quais foram replicadas por 530 educandos da mesma série, 

selecionados de um montante de 7.526 educandos. Os educandos foram 

subordinados à prova escrita. A faixa etária dos alunos era de 13 anos, estes 

considerados os melhores da série examinada. Diz Haydt (1988, p.84) que: 

 

De acordo com os registros, as provas foram corrigidas em 
condições uniformes e a comissão tabulou as respostas questão por 
questão, escola por escola. Os resultados ratificaram as observações 
de Horace Mann e confirmaram suas criticas sobre as deficiências do 
ensino. “Conta-se que Mann não se aproveitou da oportunidade para 
ridicularizar ou responder seus críticos, mas conservou uma atitude 
profissional impecável ao comentar os resultados”, limitando-se a 
reconhecer o valor do método empregado para examinar os alunos. 
Horace Mann escreveu um artigo numa revista educacional 
explicando as vantagens de uso de provas escritas e sugerindo aos 
professores que as adotassem em substituição ao exame oral. 
 

 
 Segundo Haydt (1988, p.84), as provas orais foram substituídas por 

provas escritas, pois acreditava-se que ao utilizar este instrumento, os educadores 

teriam condições de analisar melhor as habilidades dos alunos a partir de pesquisas 

realizadas por  Horace Man, que de fato conseguiu constatar  defasagens ensino e 

no método utilizado naquela determinada época que ainda persistia em empregar 

um sistema de avaliar os alunos de forma a não aproveitar outras habilidades eles 

por ventura possuíssem. 

Em meados do ano de 1985, o professor norte-americano J. M. Rice 

comentava que era necessário desenvolver formas mais eficazes para avaliar a 

aprendizagem dos alunos. Tendo observado, em seu laboratório de Psicologia 

Experimental de Leipzg, na Alemanha, que a dificuldade de avaliar a eficiência 
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escolar dos alunos, era decorrente da falta de medidas certas para essa ação, Haydt 

(1992, p.84) interpreta e relata que Rice: 

 

Preocupado com a eficácia do ensino, realizou uma pesquisa que 
abrangeu milhares de alunos de diferentes escolas em diversos 
estados do país Com tudo expediu uma lista de palavras para serem 
ditadas em um teste de ortografia que foi ministrada para 16.000 
alunos de 4ª á 8ª série de diferentes espaços escolares. Em seguida 
elaborou um plano e outro teste, no qual as palavras eram utilizadas 
em orações, sobre-posto para mais de 13.000 alunos. A terceira 
parte dos estudos fundou-se em um teste, no qual era lida aos 
alunos uma história à vista de uma gravura, pedindo no decorrer em 
que representava por meio da escrita uma produção, que era 
observada a escrita das palavras.  

 

 Segundo Haydt (1992, p.84) em seu estudo Rice afirmou que: 

  

“O maior ou menor sucesso obtido pelos alunos dependia de 

inúmeras variáveis, independentes dos mesmos, tais como: o tempo 
despendido pelo professor com o ditado de palavras, a frequência 
com que estes exercícios eram feitos, o modo e número de vezes 
que cada palavra era pronunciada”. 
 

 

Rice, por volta 1985, foi um dos precursores na construção de testes 

relacionados à Aritmética e Linguagem, ele estruturou instrumentos de medição na 

área da educação cujo principal objetivo era contribuir para o processo do 

rendimento escolar dos alunos. Depresbiteres e Tavares (2009, p.30) relatam que 

Rice e Mann desejavam, igualmente, utilizar poucas questões gerais, em vez de um 

número maior de questões especificas, e buscavam padrões mais objetivos do 

alcance escolar. De fato, os métodos dos exames orais colocavam os alunos em 

situações em estado de apreensão e nervosismo, não sendo possível aos 

examinadores identificar outras potencialidades. Além de apenas observar questões 

ligadas à oralidade esse tipo de prova não permite verificar o desenvolvimento da 

escrita dos alunos, ou sua capacidade de interpretar o que liam. É possível dizer que 

a evolução dos métodos avaliativos realizados por meio dos testes, para medir a 

aprendizagem, desde o princípio apresenta a necessidade de aprimoramento. 

Alguns educadores se espelharam nas pesquisas de Rice, no 

decorrer da história da educação, em relação ao discernimento do professor no que 



 22 

diz respeito à prova. Haydt (1988, p.85) diz que outros estudos que foram realizados 

por volta do ano de 1910: 

 

Consistiram na apresentação de uma mesma prova a vários 
professores pedindo que lhes atribuíssem a essa prova uma nota. A 
comparação das diferentes notas atribuídas a mesma prova, pelos 
diversos professores, revelou a falta de fidedignidade, isto é, de 
consistência nas notas escolares, mostrando que ela dependia mais 
da personalidade do professor do que do conhecimento que o aluno 
tinha da matéria. Os resultados dessas pesquisas ratificaram as 
conclusões de Rice, e confirmaram a necessidades de se adotar 
instrumentos mais objetivos de medida e avaliação.    
 

 

Portanto que, desde o surgimento da avaliação a preocupação não 

estava diretamente ligada à aprendizagem dos alunos. As provas eram vistas como 

um mero exercício de repetição e não como uma possibilidade para o 

aperfeiçoamento da formação aprendizagem dos alunos.  

 

2.2 A avaliação da aprendizagem no Brasil a partir do século XX 

 

 A avaliação é uma ação conhecida e desenvolvida na maioria das 

escolas brasileiras e tem sido um dos principais mecanismos de organização do 

trabalho escolar. E portanto, por meio dos resultados alcançados e apresentados 

que os pais, os professores e os alunos podem identificar os avanços na 

aprendizagem dos indivíduos que nela estão inseridos. Assim diz Kraemer (2005, 

p.1): 

 
[...] Avaliar vem do latim a + valere, que significa atribuir valor e 
mérito ao objeto em estudo. Portanto, avaliar é atribuir um juízo de 
valor sobre a propriedade de um processo para a aferição da 
qualidade do seu resultado, porém, a compreensão do processo de 
avaliação, do processo ensino aprendizagem tem sido pautada pela 
lógica da mensuração, isto é, associa-se o ato de avaliar ao de 
“medir” os conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

 

Conforme os estudos da história da avaliação, os educadores 

sempre avaliaram o rendimento e o aproveitamento escolar de seus educandos. Até 

o século passado, utilizar como recursos a observação do desempenho dos alunos. 

Entretanto, mesmo nos dias de hoje, ressalta Luckesi (2002, p.168): 
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A prática usualmente denominada de avaliação da aprendizagem 
pouco tem a ver com a avaliação. Ela constitui-se muito mais de 
provas/exames do que avaliação. Provas/exames têm por finalidade, 
no caso da aprendizagem escolar, verificar o nível de desempenho 
do educando em determinado conteúdo (entendo por conteúdo o 
conjunto de informações, habilidades motoras, habilidades mentais, 
convicções, criatividade, etc.)  

 

Jussara Hoffmann (1998), pesquisadora brasileira, considera a 

avaliação como uma importante busca e verificação das aprendizagens.  Ela diz que 

seria necessário estudar seu papel e sua importância no processo de ensino e 

aprendizagem de maneira detalhada para buscar descobertas quanto a sua melhor 

utilização e desenvolvimento.  

A avaliação da aprendizagem já levou pesquisadores conceituados 

em educação à reflexão, tanto no sentido de melhor compreender os processos 

avaliativos, seu valor, sua intencionalidade, suas consequências na formação do 

indivíduo, quanto na possibilidade de oferecer a formação necessária aos 

professores atuantes nos diversos níveis de ensino. Por essa razão, o conceito de 

avaliação vem sofrendo mudanças radicais nos últimos anos, tal mudanças que 

podem ser percebidas nos tópicos à seguir. 

 

 
2.3 Conceito De Avaliação Da Aprendizagem  
 
 

A representação da ideia de avaliação tem sido incessantemente 

compartilhada por meio de manifestações como o ato de: realizar provas, exames, e 

atribuição de notas. Diz Vasconcellos (1994, p.44) “[...] A prova é apenas uma das 

formas de gerar nota, que, por sua vez, é apenas uma das formas de avaliar. Assim, 

podemos atribuir nota, bem como podemos avaliar sem ser por nota”. 

Ficar retido em uma série ou ser aprovado no ano letivo escolar é 

uma situação enfrentada pelo aluno, muito presente em nossos espaços escolares, 

isso é resultado de uma ideia pedagógica arcaica, mas preponderante. Quando a 

escola trata a formação do aluno dessa forma, a educação demonstra ser idealizada 

como um trabalho que estimula a mera reprodução e memorização de informações 

instantâneas e desconsidera a complexidade de questões que envolvem a 
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aprendizagem do educando, como se o aluno fosse apenas um receptor. Quanto a 

isto Esteban (2008, p.23) menciona:  

 

O resultado que esperamos é uma avaliação que se limita apenas 
em medir a condição de informações retidas, nesta situação em que 
educar se mistura com o ato de informar, a avaliação representa  
possibilidade de ser uma ação seletiva e que promove a 
competitividade entre os alunos. 

    

Como a avaliação deve atingir uma ampla dimensão na formação 

dos alunos e não se limitar somente à atribuição de notas em trabalhos e provas, 

esse processo precisa oferecer ao professor resultados que mostrem se seus alunos 

estão de fato alcançando os objetivos propostos no processo de ensino e 

aprendizagem. Hoffmann (2012, p.103) ressalta: 

 

A finalidade da avaliação não é a descrever, justificar, explicar 
o que o aluno “alcançou” em termos de aprendizagem, mas a 
de desafiá-los todo tempo a ir adiante, a avançar, confiando em 
suas possibilidades e oferecendo-lhes, sobretudo, o apoio 
pedagógico adequado a cada um.  
  

Os objetivos elaborados para a avaliação necessitam traduzir as 

mudanças no comportamento e nas habilidades motoras, cognitivas e sociais 

esperadas nos educandos. Se o ato de ensinar e aprender pode promover 

modificação nestes comportamentos, é necessário realmente verificar se os 

objetivos estão sendo importantes para o auxílio dos alunos. Considerando que a 

avaliação pode ser responsável por oferecer de orientação e cooperação para a 

construção do conhecimento do educando, Haydt (1994, p.14) apresenta 

informações sobre a evolução do pensamento em torno do conceito de avaliação: 

 

A educação renovada não mudou apenas os métodos de ensino que 
se tornaram ativos, mas influi também sobre a concepção de 
avaliação. Antes, ela tinha um caráter seletivo, uma vez que era vista 
apenas como uma forma de classificar e promover o aluno de uma 
série para a outra ou de um grau para outro. Atualmente, a avaliação 
assume novas funções, pois é um meio de diagnosticar e de verificar 
em que medidas os objetivos propostos para o processo ensino-
aprendizagem estão sendo atingidos.  
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Assim em torno da década de 90, a avaliação passa a ser um 

processo que pode possibilitar ao aluno uma ampla forma de aquisição do 

conhecimento como também ter condições de orientá-lo, no sentido de faze-lo 

perceber o seu avanço e as suas dificuldades, a fim de dar continuidade a 

construção do seu conhecimento.  

Outros conceitos foram sendo elaborados no sentido de elucidar 

esta nova forma de pensar e fazer a avaliação. Para  Luckesi (2005)” 

[...] a avaliação e e uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo 

de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu 

trabalho.” 

Outra pesquisadora que tem seus estudos direcionados para a 

avaliação Estaban (2009, p.2). Para esta autora a avaliação ”é um dos processos 

fundamentais de todo o processo educativo. Então, considerar-se, mesmo nas 

práticas cotidianas, de educação informal, tem-se um conjunto de procedimentos de 

avaliação dessas práticas, desses processos, dos seus efeitos.”  

A busca por uma avaliação da aprendizagem que se relacione com 

uma concepção pedagógica mais evoluída, em relação ao pensamento da 

pedagogia tradicional, é uma forma de perceber a educação como uma possibilidade 

do aluno adquirir conhecimento do aluno. Isso implica uma mudança de postura 

profissional, na relação do professor com seus alunos e com sua prática.  

Um educador que não se preocupa com a aprendizagem entende a 

avaliação como uma forma de punir o aluno indisciplinado, já o profissional atencioso 

orienta seu educando da melhor forma possível para que de modo geral, ele adquira 

uma aquisição de conhecimento significativo. Segundo Esteban (2008, p.14) 

esclarece: 

  

Avaliar como tarefa docente, mobiliza corações e mentes, afeto e 
razão, Avaliar desejos e possibilidades. E uma tarefa que dá 
identidade à professora, normatiza sua ação, define etapas e 
procedimentos escolares, media relações, determina continuidades e 
rupturas, orienta a prática pedagógica.  
  

A partir do momento em que o professor se preocupa a sua prática 

avaliativa, e cogitando a melhor forma de realiza - lá isso demonstra possivelmente 

significa que está aberto a perceber e atender as dificuldades enfrentadas pelo aluno 

em determinados aspectos relacionados às atividades propostas. 
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Ao considerar o percurso histórico da avaliação e o momento social 

que vivemos, é possível supor e compreender as dificuldades que os professores 

enfrenta para adotar um processo de avaliação que antes de tudo atenda as 

necessidades dos alunos. Sobre as problemáticas em torno da aplicabilidade 

avaliação, Vasconcellos (1994) apresenta a seguinte reflexão:  

 
Percebemos que o problema da avaliação é muito sério e tem raízes 
profundas: não é problema de uma matéria, série, curso ou escola; é 
de todo um sistema educacional, inserido em um sistema social 
determinado, que impõe certos valores desumanos como o 
utilitarismo, a competição, o individualismo, o consumismo, a 
alienação, a marginalização, valores estes que estão incorporados 
em práticas sociais, cujos resultados colhemos em sala, uma vez que 
funcionam como “filtros” de reinterpretações do sentido da educação 
e da avaliação. (VASCONCELLOS, 1994, p.14)  

  

Conforme Vasconcellos, Luckesi, Esteban estudiosos da atualidade, 

o conceito de avaliação vem sendo aprofundado e ampliado e o processo avaliativo 

vem evoluindo de tentar ser mais um fato contribuitivo da aprendizagem do aluno. 

 

 

2.3.1 Diferenciação entre testar, medir e avaliar 

 

 

O conceito de avaliar, por vezes, é utilizado, nas escolas como uma 

maneira de medir e testar o rendimento da aprendizagem dos alunos. Isso acontece 

quando a avaliação é vista pelos educadores como um processo de acumulação de 

conhecimentos memorizados, ou seja, algo acabado.  

O termo “avaliar”, com significado de medir, surgiu nas primeiras 

décadas do século XX. Isso ocorreu porque os educadores entenderam ser 

necessário aperfeiçoar, os recursos até então utilizados para medir o conhecimento 

adquirido.  Essa mudança de pensamento implicou em uma ampla forma de 

produção e aplicação de teste, no decorrer dos tempos, apresentando novas 

características. Para tais ações, que revelam a diferença entre o ato de medir, testar 

e avaliar, o que de fato significam estes três conceitos? 

Testar é submeter algo ou alguém a uma ação levando em conta 

quesitos a serem testados. No caso do aluno o teste é um instrumento constituído 

por quesitos para investigar avaliar seus progressos em alguma atividade 
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desenvolvida em vários aspectos tanto material como mecânico, que geralmente são 

organizados em ações Haydt (1992, p.9)  diz: “testar é verificar um desempenho 

através de situações previamente organizadas.” No momento presente, os testes 

têm sido utilizados em uma grande escala na educação, como nos vestibulares e 

nos concursos e também nos indicadores nacionais e mundiais (PISA1, ENEM2, 

ENAD3 e outros). Mas é preciso que o educador entenda que este instrumento 

avaliativo não garante que seja conhecido, de fato, o grau de uma possibilidade de 

profunda averiguação de aprendizagem do educando. 

Medir significa definir a grandeza ou tamanho de alguma coisa 

Assim entende a autora (HAYDT 1994, p.288)” medir ou medida refere-se sempre ao 

aspecto quantitativo do fenômeno a ser descrito.” No nosso cotidiano utilizamos em 

várias situações, unidades de medidas, como o metro, o quilo, o litro, utilizados para 

verificar o tamanho das coisas, ou a quantidade de alimentos, ou bebidas; também 

constantemente utilizamos a unidade de tempo, as horas, os minutos, os segundos, 

os meses. A resposta dada a esta questão referente medida pode ser identificada 

por números e por isto ela pode ser expressa com perfeição. A medida sempre 

mostra resultados quantitativos de ações descritas.   

Avaliar é dar valor, apreço ou merecimento: segundo: Gonçalvez, 

(2010, p.18)  “avaliar é emitir é um julgamento, mais amplo que testar ou medir. A 

avaliação tem como função verificar mudanças qualitativas na aprendizagem do 

aluno.” 

Logo, a forma de avaliar se constitui, inicialmente, de uma ação de 

acordo com alguma escala de valores, é uma forma de coletar dados, como 

menciona Haydt (1992, p.10) ”[...] avaliar é interpretar dados quantitativos e 

qualitativos para obter um parecer ou um julgamento de valor, tendo por base 

padrões ou  critérios.” 

Assim sendo, para Haydt (1988, p.10) não parece o indicado utilizar 

o princípio do testar e medir na prática educativa não é formas capazes de oferecer 

possibilidades diferenciadas na obtenção das informações relacionadas aos dados 

quantitativos e qualitativos,  sobre as condições e níveis de aprendizagem dos 

                                                 
1
 PISA: Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

2
 ENEM: Exame nacional  do Ensino Médio 

3
 ENAD: Exame Nacional do Desempenho de Estudante 
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alunos, ligados ao conhecimento que decorre de toda forma de aprendizagem que a 

escola se propõe a desenvolver. Nas palavras de Haydt (1988, p.10):  

 

quando usamos o termo avaliar, porém, estamos nos referindo não 
apenas em aspectos quantitativos da aprendizagem, mas também 
aos qualitativos. Abrangente tanto na aquisição de conhecimento e 
informações decorrentes dos conteúdos curriculares quanto às 
habilidades, interesses, atitudes habilidades de estudo e ajustamento 
pessoal e social.  

 

Os três conceitos mencionados acima contemplam, de forma 

diferente a ação de acompanhar o rendimento dos alunos, apesar  terem sentidos a 

explicar aproximados. Medir é uma maneira abrangente do ato de testar, de fato, os 

testes se apresentam como uma forma de medida. No entanto, o conceito de avaliar 

ainda pretende ser mais abrangente e eficaz, no que se refere a perceber e respeitar 

o aluno como um ser em desenvolvimento. A sua definição do termo indica a 

necessidade de utilizar mais de um recurso ou instrumento, para alcançar os 

objetivos.  

 

 

 2.4 Objetivos e Modalidades da Avaliação 

 

2.4.1 A avaliação diagnóstica inicial 

 

 

A avaliação preditiva, também conhecida como avaliação diagnostica 

inicial, tem como objetivo definir a condição de cada aluno ao dar início a um 

determinado seguimento de ensino aprendizagem, para poder adaptá-la a suas 

funções.Nesse sentido Haydt  ressalta:  

 

A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início de um curso, 
período letivo ou unidade de ensino, com a intenção de constatar se 
os alunos apresentam ou não o domínio dos pré–requisitos 
necessários, isto é, se possuem os conhecimentos e habilidades 
imprescindíveis para as novas aprendizagens. É também utilizada 
para caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar 
suas possíveis causas, numa tentativa de saná-los. (HAYDT, 1988, 
p. 16-17). 
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Este tipo de avaliação permite que o educador saiba quais as 

possíveis dificuldades do aluno e quais avanços que ele alcançou na aprendizagem.  

e também aprendizagem já existentes nos seus educandos, e poderá ser 

desenvolvido desde o início de cada ano letivo, oferecendo possibilidades de 

direcionamento das atividades a serem trabalhadas. Expõe  e Sanmartí (2003, p.27) 

“[...] a avaliação diagnostica inicial, tem como principal objetivo determinar a situação 

de cada aluno antes de iniciar um determinado processo de ensino aprendizagem, 

para poder adaptá-lo as suas necessidades.”  

Segundo Jorba e Sanmartí (2003, p.27), quando o conhecimento do 

professor sobre o nível e as condições de aprendizagem do(s) aluno(s) é obtido a 

partir da modalidade diagnóstica de avaliação para compreender as características 

de uma turma ou grupo de alunos a avaliação é denominada prognose, e, quando é 

utilizada para averiguar as condições individuais do aluno, chama-se diagnose. A 

prognose e a diagnose são duas formas de levantar informações significativas 

importantes e fundamentais para a criação do processo de ensino e aprendizagem, 

pois podem facilitar a modificação, o redirecionamento e a ações para responder às 

exigências e as dificuldades da aprendizagem dos alunos. 

A avaliação inicial permite que o educador tenha condições de 

conhecer o seu aluno e obter dados para dar início às ações educativas. Quando 

acontece a coleta de dados, as experiências que se têm dentro da sala de aula 

tornam-se mais precisas e significativas, pois se o educador conhece seu aluno, o 

trabalho será mais eficaz. Para Luckesi (2006), a avaliação sempre deve ser 

diagnostica. 

 

 2.4..2 Avaliação formativa 

 

A avaliação formativa corresponde a uma compreensão de que o 

ensino precisa ser um processo duradouro e também necessita ser dinâmico, pois 

quanto à medida que o educando vai construindo seu conhecimento e no decorrer 

das experiências que o vai adquirindo ajudando-o realizar o que lhes foram lhes 

solicitado.  

 

A avaliação formativa está muito ligada ao mecanismo de feedback, 
à medida que também permite ao professor detectar e identificar 
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deficiências na forma de ensinar, possibilitando reformulações no seu 
trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo. (HAYDT, 1997, p.18). 

 

A partir desta perspectiva sobre o conceito de avaliação formativa o 

educador de certa forma poderá ressignificar sua pratica através do feedback, já que 

esta pratica possibilita rever as dificuldades apresentadas pelos educandos. 

Do ponto de vista cognitivo, avaliação formativa tem por objetivo 

perceber como o educando se posiciona em relação as atividades que deve realizar. 

. O conhecimento na avaliação e aquele que prepara o educando para exercer uma 

profissão. Assim diz Hoffmann (2010, p.147) 

 

Felizmente muitos professores evoluíram em suas concepções e 
efetivam uma avaliação formativa/mediadora da aprendizagem dos 
alunos, fechando a porta de suas salas de aula, no sentido de não se 
importar com as determinações de regimentos das escolas onde 
atuam- que ainda defendem posturas classificatórias e excludente.  
 

Nesta modalidade de ensino acredita-se que, se o aluno não 

aprende, não é porque ele não possui capacidade, mas às falhas demonstradas 

durante a aprendizagem podem estar nas atividades que lhes são passadas. 

Dizem Jorba e Sanmartí, (2003, p.30):  

 

Esse tipo de avaliação tem, pois, como finalidade fundamental, uma 
função ajustadora do processo ensino- aprendizagem para 
possibilitar que os meios de formação respondam as características 
dos estudantes. Pretende, principalmente, detectar os pontos frágeis 
da aprendizagem, mais do que determinar quais os resultados 
obtidos com essa aprendizagem. 

 
Assim, acredita-se que esse tipo de avaliação, quando bem 

desenvolvido, pode beneficiar o aluno e leva-lo a obter resultados satisfatórios visto 

que esta forma de avaliar foi possível identificar que há como criar estratégias 

significativas para uma melhor aprendizagem. Segundo autores como: Hadji (2001), 

Fernandes (2008), Sanmartí (2003) a avaliação formativa leva em conta o que o 

aluno aprendeu mas como aprendeu   

 

 

2.4.3 Avaliação somativa 
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A avaliação somativa tem como objetivo determinar movimentos 

confiáveis da consequência final do processo de ensino e aprendizagem. Segundo 

Sanmartí (2003, p.32) 

 

Tem, essencialmente, uma função social de assegurar que as 
características dos estudantes respondam as exigências do sistema. 
Mas também pode ter uma função formativa de saber se os alunos 
adquiriram os comportamentos previstos pelos professores e, em 
consequência, têm os pré-requisitos necessários para as 
aprendizagens posteriores ou para determinar os aspectos que 
deveriam ser modificados em uma futura repetição da mesma 
sequencia de ensino aprendizagem.   
 

Ao fazer a avaliação somativa é preciso que as diferentes 

modalidades sejam diferenciadas pelos objetivos e instrumentos utilizados. 

Entretanto, a forma como a informação coletada pelo instrumento é utilizada, é que 

determinará o tipo de avaliação que está sendo desenvolvida. Sobre o conceito de 

avaliação somativa, Haydt (1992) salienta: 

 

A avaliação somativa, como função classificatória, realiza-se ao final 
de um curso, período letivo ou unidade de ensino, e consiste em 
classificar os alunos de acordo com níveis de aproveitamento 
previamente estabelecidos, geralmente tendo em vista sua promoção 
de uma série para outra, ou de um grau para outro. (HAYDT, 1992, p. 
18). 
 

Segundo a mesma autora, essa modalidade de avaliação se realiza  

somente ao final de cada unidade de ensino ou de um curso, um ciclo ou bimestre e 

se realiza para verificar se os objetivos da aprendizagem foram alcançados.  

Assim sendo, estabelecer as modalidades de avaliação é importante 

para o processo de ensino e aprendizagem, mas é preciso que o educador 

compreenda os princípios que norteiam a utilização de cada uma delas para a 

formação ou vida do aluno. 

 

 

2.5 Critérios de avaliação 

 

O critério de avaliação utilizado pelo professor serve como princípio 

para averiguar as possíveis aprendizagens dos alunos, identificando quais deles 
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precisam de auxilio e atendimento em suas dificuldades de aprendizagens. Segundo 

o dicionário, a palavra critério está relacionada ao “princípio que se toma como 

referência e que permite distinguir o verdadeiro do falso, julgamento ou apreciação; 

discernimento” (KOOGAN/HOUAISS, 1999). Para Scallon (apud, HADJI, 2001, 

p.89), critério de avaliação é definido como: “um ponto de vista a partir do qual, uma 

obra, um produto ou um desempenho são avaliados”. 

Reconhecer que os critérios de avaliação são necessários para a 

elaboração de um instrumento que será utilizado para averiguar a aprendizagem do 

aluno é uma das tarefas sobre quais o professor deve ter clareza. Ao utilizar 

questões objetivas, dissertativas, prova oral, seminário, mapa conceitual ou qualquer 

outro instrumento para levantar dados a respeito da aprendizagem do aluno, o 

professor deverá ter em mente que existem elementos importantes serem 

considerados para averiguar e diagnosticar a quantidade e a qualidade do 

conhecimento alcançado no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, 

conforme menciona D’Agnoluzzo (2007, p.13) 

 

Os instrumentos são as formas que o professor estabelece 
previamente para avaliar um conteúdo. Fundamentam-se no 
processo decisório da avaliação e devem ser coerentes com o que e 
como foi trabalhado em sala de aula. Devem estar adequados para 
coletar os dados necessários pra dar ao professor indicações do 
estado de aprendizagem do aluno. 
 

Assim, conforme o que foi dito anteriormente pelas autoras é preciso 

que, ao utilizar os instrumentos, avaliativos o professor tenha clareza sobre sua 

importância, pois, quando bem utilizado esses instrumentos o professor consegue 

organizar a forma de avaliar seus alunos de maneira mais produtiva. Ao conhecer os 

instrumentos avaliativos, o professor terá condições de desenvolver a avaliação da 

aprendizagem e também sua pratica pedagógica avaliativa de maneira mais 

satisfatória e com mais segurança. SANT’ANNA (1995, p.65) salienta que os 

critérios de avaliação não podem estar pautados na classificação de alunos, não 

devem ser utilizados para demonstrar que um aluno foi capaz de superar o outro, ou 

seja, em hipótese alguma o professor deve pôr em destaque os alunos que se saem 

melhor. Muitas vezes, com esse ato, o professor poderá fazer com que o aluno 

tenha dificuldades de atingir os objetivos pode seja apontado pelo grupo como 

alguém que fracassou. Assim, SANT’ANNA (1995, p.65) compreende que os 
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critérios de avaliação devem ser obrigatoriamente elementos para diagnosticar o 

rendimento escolar, para verificar quais alunos necessitam de ajuda ou atendimento 

pedagógico específico.  Estas verificações devem ser contínuas, e os testes não 

podem ser utilizados de forma ameaçadora ao aluno.  

È necessário que os critérios adotados sejam facilitadores da 

averiguação do progresso do aluno e do alcance dos objetivos propostos pelo 

educador. Conforme SANT’ANNA (1995, p.65) [...] “jamais um aluno deve ser 

comparado com o outro, o fracasso do aluno será de fato o fracasso do mestre, que 

foi incompetente em sua missão.”  

 Ao definirem-se os critérios da avaliação, é preciso que se tenha o 

cuidado de, primeiramente, entender o que de fato as informações levantadas a 

partir da observação ou constatação do professor, representam para o entendimento 

da aprendizagem do aluno. Quando estabelece os critérios, ele o determina em 

relação ao desempenho do aluno, quais as habilidades afetivas, cognitivas ou 

psicomotoras e qual é o nível de compreensão ou desenvolvimento possível de ser 

alcançado pelo aluno. Para isso, é preciso que o professor se organize de forma 

intencional para coletar estes dados, o que ele possa fazer acontecer por meio de 

diferentes maneiras; tudo irá depender do tipo de habilidade ou conhecimento que 

tiver. 

Alguns exemplos de situações em que o professor precisa estar 

ciente de como definir os critérios que o auxiliarão no trabalho avaliativo  os quais 

são : 

  

1. Se for uma habilidade motora, em relação a uma atividade 
esportiva, o professor precisa com antecedência relacionar os 
quesitos que serão observando e a partir de então, no momento 
em que o aluno desenvolve a atividade, ele registra a sua 
percepção do desempenho do aluno. 
2. Caso a avaliação seja de um texto dissertativo, o professor 
deverá com antecedência estabelecer os critérios que nortearão 
sua análise, tais como: coerência textual, erros gramaticais, ou 
seja, elementos de análise do texto. 
3. Na elaboração de uma prova com questões objetivas é preciso 
que o professor tenha consigo conhecimentos, habilidades e 
técnicas, para definir os critérios eficientes que atendam as 
necessidades de averiguar os conhecimentos adquiridos pelos 

alunos. (SANT’ANNA, 1995) 
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Sant’Anna (1995) ainda salienta que cada teste tem características 

específicas, por exemplo:  

 
os diagnósticos são mais extensos; os formativos requerem relações 
entre as questões; as avaliações somativas ou classificatórias devem 
ter um número suficiente de itens de acordo com os conteúdos, cujo 
domínio se pretende avaliar. As questões devem ser distribuídas 
entre os níveis: fácil, médio e difícil. Quanto ao objetivo da questão, é 
necessário que ele seja ajustado ao respectivo conteúdo e domínio 

(afetivo,cognitivo e/ou psicomotor). (SANT’ANNA, 1995, p.68) 

 

Quando não tem critérios definidos para avaliar o desempenho dos 

alunos o professor, pode proceder de modo inerente , sendo mais condescendente 

com uma turma, ele pode ser mais flexível na correção de que com a outra de um 

trabalho em relação. Entretanto, Luckesi (2002, p. 172) alerta para o foto de que a 

avaliação deve ter como objetivo de descobrir as fragilidades do aluno, para saber 

como orientá-lo. O autor não entende o processo educativo como algo acabado, 

como simplesmente voltado para constatar as dificuldades, e emitir uma nota e fim 

esclarece que: 

 

O julgamento é um ato que distingue o certo e o errado, incluindo o 
primeiro e excluindo o segundo. A avaliação tem por base acolher 
uma situação, para, então, ajuizar a sua qualidade, tendo em vista 
dar-lhe suporte de mudança, se necessário. A avaliação, como ato 
diagnóstico, tem por objetivo, a inclusão e não a exclusão; a inclusão 
e não a seleção. O diagnóstico tem por objetivo aquilatar as coisas, 
atos, situações, pessoas, tendo em vista tomar decisões no sentido 
de criar condições para a obtenção de uma maior satisfação daquilo 
que se esteja buscando ou construindo. (LUCKESI, 2002, p. 172) 

 
A partir dessas considerações pode-se dizer que é fundamental para 

o ensino utilizar critérios de avaliação para saber se a prática pedagógica atende 

adequadamente as necessidades de aprendizagem do aluno. 

 

2.6 A Importância da Avaliação 

 

A avaliação é uma ação didática fundamental para o processo de 

formação dos alunos. Precisa ser um trabalho bem elaborado para que de fato haja 

por meio dos resultados apresentados, possibilidade de verificar a apropriação do 

conhecimento os objetivos propostos foram alcançados e somente então será 
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possível  averiguar os progressos dos alunos. Conforme enfatiza Libânio (1994, 

]p.195): 

 

A avaliação é uma tarefa didática necessária permanente do trabalho 
docente, que deve acompanhar passo a passo de ensino e 
aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no 
decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são 
comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 
progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções 
necessárias. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade 
do trabalho escolar. 

  

Acreditando que a avaliação é uma ação importante que pode contribuir 

para a construção do conhecimento, vale ressaltar que, quando bem desenvolvida 

no decorrer da sua a avaliação possibilita que o professor perceba se de fato houve 

a compreensão do conteúdo e se a construção do conhecimento foi significativa. A 

partir de então o professor pode observar também se houve mudança de 

compreensão ou atitude em relação ao assunto trabalhado. Assim conforme diz 

Gonçalves (2010, p.16): 

 

A avaliação deve ser um processo contínuo e sistemático, podendo 
ser utilizada como um recurso para a orientação do trabalho do 
professor em sala de aula, pois indica como o aluno está progredindo 
em sua trajetória de aprendizagem, quais suas dificuldades, seus 
avanços; estas impressões também colaboram para nortear a prática 
educativa, pois com seus registros e observações é possível 
replanejar seu trabalho se necessário. 
 

 Quando falamos da avaliação da aprendizagem devemos entender 

que está relacionada com a avaliação do exercício da função do professor. Portanto, 

na perspectiva de uma avaliação formativa, se for possível perceber que o aluno 

apreendeu, é também verdadeiro supor que o processo de aprendizagem foi 

interessante e atrativo e, que os objetivos propostos pelo professor foram 

alcançados, a prática atendeu as necessidades do aluno. Por outro lado, quando o 

aluno ainda apresenta dificuldades, é possível dizer que o professor poderá 

reorientar suas práticas pedagógicas de maneira a ajudá-los e atendê-los. 

 Para os alunos muitas vezes o ato de fazer uma prova é muitas 

vezes, encarado como uma atividade cuja finalidade a alcançar uma nota para 

serem aprovados. Para os professores, na maioria das vezes, esta ação é apenas 

mais uma tarefa que somente atenderá normas burocráticas. Com isso, a avaliação 
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perde seu verdadeiro significado, deixando de ser uma ação importante na vida 

profissional do professor e na formação do aluno, ambos envolvidos no processo de 

ensino.  

Ensina Luckesi (2002, p. 175) “[...] a avaliação da aprendizagem 

escolar auxilia o educador e o educando na sua viagem comum de crescimento.” 

Entretanto, para ter a percepção do autor, é preciso que a avaliação seja 

compreendida como algo de extrema importância na formação do aluno e assim 

possa contribuir, de forma adequada, para a construção do conhecimento e para o 

processo de ensino- aprendizagem.  

Para o educando é necessário saber qual foi seu desempenho e não 

só isso, ele precisa ter ciência de seus erros e acertos. Tal ação pode promover uma 

satisfação ao levar o aluno ver o desenvolvimento de sua aprendizagem. Quando o 

professor promove momentos de avaliação no cotidiano do aluno ele, poderá 

acrescentar no desenvolvimento do educando uma aprendizagem mais significativa 

para processo de sua formação. Por outro lado mostrar ao aluno que em 

determinadas situações ele apresenta dificuldades possibilitará uma reflexão de que 

é preciso estar atento e melhorar o que de fato esta realizando. 

A avaliação é um meio verificar até que ponto os objetivos estão 

sendo alcançados, Pode servir também para indicar aos professores dar subsídios 

que alunos estão necessitando de atenção individual, LIBÂNEO (1991) diz: [...]” 

cada nova experiência gera nova aprendizagem, e assim sucessivamente. Por isto, 

é importante que a avaliação se processe de forma frequente e periódica, ao longo 

de todo o trabalho escolar, de modo a garantir um acompanhamento eficiente.” Vale 

ressaltar que a avaliação verdadeira é aquela que acontece de uma forma ampla e 

abrangente em relação às necessidades dos alunos. devendo contribuir para o 

desenvolvimento. 

De acordo com Jorba Sanmarti (1995), a avaliação revela a forma 

pedagógica com a qual o educador sustenta o desenvolvimento de seu trabalho 

educativo, ou seja, se ele for tradicional sua avaliação será tradicional com atribuição 

de valores pontuais para momentos específicos, o que segundo os autores revela 

que existe também um currículo oculto que influencia o trabalho docente.  
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3. LEGISLAÇÃO 

 

3.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, n° 9394/96 

 

 

 Na análise  LDB, n° 9394/96 chamamos a atenção um artigo que se 

refere ao desenvolvimento da avaliação, e aponta para a necessidade da verificação 

dos resultados da aprendizagem e de sua continuidade para analisar os aspectos 

qualitativos, mediante atitudes aos fatos observáveis e os quantitativo que 

estabelece comportamentos por meio de números, ou seja, sendo por meio destes 

conceitos possível ao professor estabelecer um critério de atribuição de valores e 

para medir a aprendizagem do aluno. 

 A LDB, n° 9394/96 em seu artigo 24, inciso V, estabelece como a 

avaliação precisa ser desenvolvidas nos espaços escolares que oferece a educação 

sistematizada:  

 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 
critérios: 
a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 
dos resultados ao longo do  período sobre os de eventuais provas 
finais;[...] (LDB, n° 9394/96) 

 

 O referido artigo desta lei estabelece que a avaliação, nos espaços 

escolares, deve  ser continua e cumulativa e atender as necessidades e dos alunos 

de forma a priorizar como critérios os aspectos qualitativos.  Portanto, a avaliação da 

aprendizagem dos alunos deve acontecer de forma a incluir o aluno e, em hipótese 

alguma promover a excluí-lo. 

. 

 

3.2 Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs para o Ensino Fundamental 

 

   

A avaliação como vista nos Parâmetros Curriculares Nacionais, é 

mencionada como forma de atender e subsidiar as ações pedagógicas dos 
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professores e tem a finalidade com a intenção de direcionar o trabalho dos mesmos 

para que o sujeito/aluno não seja prejudicado no processo de sua formação, pois a 

avaliação, seguindo esses documentos, deve oferecer possibilidades de 

aprofundamento da aprendizagem. Expõe os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997, p.81): 

 

 Avaliação subsidia o professor com elementos para uma 
reflexão contínua sobre 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 o grupo. 
 

É possível perceber que os PCNs (1997) têm uma perspectiva de 

avaliação que deve nortear o processo de ensino e aprendizagem do aluno de forma 

que possibilite uma organização de tudo àquilo que diz respeito às ações educativas 

e à aprendizagem, também oferece condições de dar novo significado a prática do 

professor. 

 A avaliação, quando desenvolvida da forma como estabelecido nos 

PCNs (1997, p.32 ), instrumentaliza o professor para que ele possa pôr em prática 

seu planejamento de forma adequada às características de seus alunos. É que os 

parâmetros enfatizam que a avaliação inicial serve para que o professor tenha 

condições de saber que conhecimentos os alunos possuem sobre determinados 

assuntos, e a partir daí possa planejar suas atividades de maneira a contemplar 

aquilo que nos quais os alunos ainda não possuem em termos de conhecimentos e 

habilidades. O próximo documento apresentado é o Regimento da Escola estudada, 

e suas orientações em relação a avaliação da aprendizagem. 

 

  

 3.3 Regimento Escolar 

  

 O Regimento Escolar é um importante documento para o bom 

funcionamento de uma Instituição, por estabelecer coerência entre as ações dos 

profissionais que atuam em uma mesma escola.  Ao analisar o regimento da scola  

pesquisada, foi possível verificar que a avaliação é caracterizada de forma a atender 

as necessidades individuais dos educandos, sendo a avaliação compreendida como 
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um processo que pode potencializar de maneira significativa a aprendizagem do 

aluno, e à medida que vai sendo desenvolvida, auxiliar o educador a perceber o que 

de fato o seu aluno está aprendendo e o que não está, aprendendo oferecendo-lhe 

condições de melhoria possibilidades de dar novo significado à sua prática. 

 O regimento é na verdade, um parâmetro fundamental que rege as 

leis existentes para o funcionamento da escola. Portanto, é a partir dele que a 

proposta pedagógica das instituições são elaboradas. É importante salientar que o 

conceito de avaliação é empregado no regimento com a proposta de orientar, 

aprimorar, refletir sobre como os professores devem desenvolvê-la, pois a avaliação 

é considerada uma ação fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. 

 O Regimento, dessa escola foi aprovado pelo Conselho Municipal 

Educação do Município de Londrina. Este documento apresenta, em sua Seção VIII, 

orientações sobre a avaliação da aprendizagem: 

 

Art.109 A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo 
de ensino e aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de 
apropriação do conhecimento pelo aluno. 
Art.110 A avaliação proporciona um feedback ao aluno e ao 
professor, criando assim condições de aprendizagem para que os 
mesmos possam evoluir na construção do conhecimento. 
Art.111 A avaliação é contínua e cumulativa, devendo refletir o 
desenvolvimento global do aluno e considerar as características 
individuais deste conjunto dos componentes curriculares cursados, 
com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
Londrina Paiquerê. Regimento Escolar.( 2011, p.30, 2012) 

 

 Alguns dos artigos elencados no Regimento da Escola permitem 

que, ao analisá-los, se verifique a avaliação como um processo fundamental para o 

desenvolvimento e aprendizagem global do aluno. 

Conforme mencionado nos artigos do Regimento a avaliação é um 

processo pelo qual o aluno deve passar para a apropriação dos conhecimentos e é 

uma prática pedagógica aliada ao processo de ensino e aprendizagem, que permite 

avaliar o aluno em diferentes situações. Assim sendo o Regimento indica: 

 

Art. 112. A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre 
o desempenho do aluno em diferentes situações de aprendizagem. 
§ 1º- A avaliação utilizará técnicas e instrumentos diversificados. 
§ 2º- O disposto neste artigo aplica-se a todos os componentes 
curriculares, independente do respectivo tratamento metodológico. 
.Londrina. Paiquerê. Regimento ( 2011, p.30) 



 41 

 

 . 

 Sendo a avaliação um importante aliado da aprendizagem é de 

extrema necessidade observá-la como uma ação que não se pode desenvolver 

acreditando ser possível que cada aluno a compreenderá de forma igualitária, pois 

cada indivíduo possui um entendimento dos conteúdos de formas diferentes 

relacionando-a com suas vivências sociais, então é fundamental que o professor 

atente para esta questões. De acordo com “Art. 113: A avaliação deve utilizar 

procedimentos que assegurem a comparação com parâmetros indicados pelos 

conteúdos de ensino, evitando-se a comparação dos alunos entre si.”( LONDRINA. 

Paiquerê. Regimento Escolar ,2011, p.30) 

 Esta preocupação e essencial no que se refere à avaliação e é de 

fundamental importância para o processo de ensino, aprendizagem. Além das 

questões gerais que envolvem o bom desenvolvimento da avaliação, cada disciplina, 

(Português, Matemática, História, Geografia, Inglês) tem suas especificidades. Por 

isso outras disciplinas como Educação Física e Arte têm orientações próprias para o 

seu encaminhamento, conforme pode ser percebido na leitura dos artigos 116 117, 

do Regimento:  

 

Art.116. No Ensino Fundamental, modalidade regular, os 
componentes curriculares de Arte e Educação Física, ressalvada a 
obrigatoriedade de frequência, não serão objeto de reprovação e não 
terão registro de nota na documentação escolar. 
Art.117. A avaliação do ensino da Educação Física e Arte, deverá 
adotar procedimentos próprios, visando ao desenvolvimento 
formativo e cultural do aluno.  (LONDRINA, Paiquerê. Regimento 
Escolar, 2011, p.31)  
  

 Mesmo sendo estas disciplinas aparentemente desvinculadas das 

demais, é necessário perceber que a avaliação está presente e procura, por meio de  

ações educativas, valorizar o conhecimento não só o sistematizado, mas também, 

os conhecimentos e habilidades tanto culturais, quanto esportivas a serem 

desenvolvidas pelos aluno.  

 A avaliação, e processo existente no espaço escolar pode 

contemplar, quando bem desenvolvida, os conteúdos sistematizados e também 

culturais dos indivíduos. Entretanto para que ela ocorra o aluno necessita participar 

e estar inserido na escola sua presença diária é essencial para que a avaliação 
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aconteça, e para que o professor tenha condições de observar os  alunos. A 

avalição quando acontece em espaço escolar, deve averiguar os seguintes critérios 

conforme menciona o (LONDRNA Paiquerê Regimento Escolar 2011, p.31 e 32), em 

seus artigos 118 a 124 

 

Art.118 A avaliação deverá ser registrada em documentos próprios, 
afim de serem asseguradas a regularidade e autenticidade da vida 
escolar do aluno. 
Art.119 O registro da avaliação da aprendizagem no Ensino 
Fundamental de 8 anos de duração, estruturado por um ciclo, com 
duração de três anos, compreendendo o 1º, o 2º e o 3º ano será 
permanente descritivo, diagnostico e cumulativo. 
Art. 120 O registro da avaliação da aprendizagem no Ensino 
Fundamental de 9 anos de duração, estruturado por ciclos, com 
duração de três anos, compreendendo o 1º, o 2º e o 3º ano será 
permanente, descritivo, diagnóstico e cumulativo. 
Art. 121 Ao final de cada semestre letivo, haverá registro da 
avaliação em documentos próprios, para comunicação aos pais ou 
responsável pelo aluno, indicando a situação escolar e as 
providencias cabíveis. 
Art. 122 A verificação da assiduidade far-se-á cada um dos períodos 
letivos que compõe o ciclo. 
Art. 123 Ao finalizar o Ciclo, o aluno recebera uma documentação 
escolar especifica, parecer conclusivo onde estarão caracterizado 
suas possibilidades de continuidade de estudo. 
Parágrafo Único- O parecer conclusivo de que trata o presente artigo 
será transcrito no Histórico Escolar e no Relatório final, 
documentação oficial do Sistema de Ensino. 
Art. 124 Para o 3ª e 4ª série do Ensino Fundamental de 8 anos de 
duração e para o 4º e 5º ano do Ensino Fundamental de 9 anos de 
duração, bom como a Fase I da Educação de Jovens e  Adultos, o 
rendimento mínimo exigido é nota 5,0 ( cinco virgula zero) por área 
de estudo. 
§ 1º - O resultado da avaliação, será expresso através de notas 
numa escala até 10,0 ( dez virgula zero). 
§ 2º - Os resultados serão comunicado aos pais ou responsáveis 
através de boletins. 
§ 3º - A nota será resultante da somatória dos valores atribuídos em 
cada instrumento de avaliação, sendo valores cumulativos em varias 
aferições, na sequencia e ordenação de conteúdos. 

 

É possível averiguar, através de registros e pareceres, que o 

desempenho e a assiduidade são atributos fundamentais para melhor e conhecer 

diagnosticar a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. Compreende-se 

que a avaliação deles é estruturada de forma a atender também os conceitos 

mencionados acima.” 
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Com a implantação do ensino de nove anos e o ensino integral, os 

alunos estão permanecendo mais tempo na escola e participando de oficinas 

pedagógicas. Então eles devem ser avaliados, não com a avaliação de conteúdos 

sistematizados, embora devam ocorrer de maneira formativa e contínua, existem 

especificidades apontadas no Regimento da escola, (LONDRNA Paiquerê. 

Regimento 2011,p.32)  no  

 

Art. 130 A avaliação do aproveitamento dos alunos que realizam 
Oficinas Pedagógicas deve ser formativa e contínua, prevalecendo 
os aspectos qualitativos do desempenho do educando.  
Paragrafo Único- Para avaliação citada no capud do artigo serão 
utilizados relatórios descritivos ou portfólios, como forma de registro. 
(2011, p.32) 
 

O regimento oferece condições de análise da a avaliação quando os 

alunos necessitam de recuperação. Neste importante documento são elencados os 

artigos, na Seção IX, p.33, que trata da Recuperação dos Estudos, nos Art. 131 ao 

134 é mencionado que há possibilidades de que o aluno recupere os conteúdos que 

não compreendeu durante o processo em que ele, esteve inserido, naquele ano 

letivo, pois a escola oferta condições de recuperação destes conteúdos não 

compreendidos durante o período, ou seja, um feedback . É realizado e oferece 

também, durante os semestres de recuperação paralela, o conhecido contra turno. 

São atividades preparadas e realizadas pelo professor especifico da disciplina e a 

supervisão da escola acompanha este processo. Esta forma de recuperação 

trabalha buscando a valorização do aluno, de modo a contemplar o que ele não 

compreender durante o processo entendimento dos conteúdos. No Regimento da 

respectiva escola na Seção X, enfatiza-se a promoção dos alunos, considerando-se 

que existem alunos matriculados em um currículo de oito e outros de nove anos de 

duração, conforme especificam os artigos a seguir: ( LONDRINA, Paiquerê. 

Regimento Escolar, 2011, p.33 a 34): 

 

Art.137 A promoção do 1º ao 2º ano de ciclo do Ensino Fundamental 
com duração de oito anos, dar-se-á automaticamente, ficando 
proibida a retenção do aluno, exceto aos que não atingirem o mínimo 
de 75% de frequência.   
Art.139 Quando a avaliação das condições do aluno do 2º ano do 
Ensino Fundamental com 8 anos de duração ou do aluno de 3º ano 
do Ensino Fundamental com 9 anos de duração, não autorizar sua 
promoção, este aluno deverá permanecer no mesmo ano. 
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Art. 141 Encerrado o processo de Avaliação, a Unidade escolar 
registrara, no histórico escolar do aluno, sua condição de aprovado 
ou reprovado. 
 

Com relação aos critérios para a promoção o Regimento trata nos 

artigos a seguir relacionados da seguinte forma: 

 

Art. 143. na 3º e 4º serie do Ensino Fundamental com 8 anos de 
duração no 4º e 5º ano do ensino Fundamental com 9 ano de 
duração e nas séries finais do Ensino Fundamental com 8 ou 9 anos 
de duração a promoção resultara da combinação do resultado do 
aproveitamento escolar do aluno, expresso na forma de escala de 
notas até 10,0 (dez) e da apuração da assiduidade da seguinte forma 
I-Será considerado aprovado o aluno que apresentar:  

a)  Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do 
total da carga horária do período letivo e média anual igual ou 
superior a 5,0 (cinco vírgula zero), resultante da média aritmética dos 
bimestres, nas respectivas disciplinas, como segue 
MA= 1ªB+2º+3ºB+4ºB = 5,0 
II- Será considerado reprovado o aluno que apresentar  
a) Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) 
sobre o total da carga horaria do período letivo e media anual inferior 
a 5,0 ( cinco virgula zero ); 
b) Frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total 
da carga horaria do período letivo, com qualquer média anual. 
 

  

 Estes artigos, em sua grande maioria, contemplam, a nota como 

forma de promoção do aluno atendendo a exigências curriculares; assim será 

necessário que o aluno tenha que cumprir algumas condições que o sistema escolar 

impõe.  

Outro documento Institucional que norteia as ações pedagógicas é o 

Projeto Político Pedagógico elaborado pelos envolvidos nas ações da escola e com 

a participação da comunidade onde a escola está inserida. Sobre ele estudo trata a 

seguir.  

 

 

3.4  Projeto Político Pedagógico PPP, da Escola Investigada 

  

Todo educador deve elaborar sua ação pedagógica, sendo 

cuidadoso com todos os elementos que contribuem para o desenvolvimento do 

processo de ensino, aprendizagem. Neste sentido a legislação que norteia as ações 
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praticadas em uma escola exige a construção de um Projeto que contemple os 

princípios, base da proposta pedagógica da instituição. 

GUARESCHI (1990, p.77) diz que o Projeto Político Pedagógico é 

um documento que contempla os direcionamentos assumidos pela escola, deve ser 

construído com a participação de todos os envolvidos na vida da respectiva 

instituição. Para sua elaboração algumas questões são norteadoras, tais como: Que 

escola queremos? Quais são as mudanças necessárias? Que direções  serão 

seguidas? Tal pensamento, segundo o mesmo autor, indica que: [...] ”tentar uma 

prática alternativa de avaliação virá, questionar todo o nosso modo de pensar e agir, 

nossa consciência.  

Então, é preciso que a avaliação aconteça de forma que seja 

possível ao avaliador perceber a eficiência de sua prática, para que assim ele possa 

repensar sua maneira de conduzir as ações escolares, e promover uma reflexão 

critica sobre sua prática. 

A escola não deve ser compreendida como um espaço onde as 

ações sejam planejadas em razão delas mesma. Elas devem contemplar o interesse 

e as necessidades de todos os integrantes da comunidade escolar; que estes 

dialoguem e acima de tudo tenham a preocupação com a construção do 

conhecimento do aluno por meio de um processo de ensino e aprendizagem eficaz. 

A educação brasileira, no decorrer dos tempos, vem sofrendo 

algumas modificações no que diz respeito à estrutura da organização de ensino 

escolar. A partir do ano de 2005, o Ministério da Educação brasileiro criou a 

possibilidade da implantação do ensino fundamental em nove anos. Tal deliberação 

levanta alguns questionamentos em relação ao ingresso de crianças de seis anos 

nesta modalidade de ensino. 

Os espaços escolares, com a inserção do ensino de nove anos, 

precisa necessariamente estar preparados em todos os aspectos, pois, para que o 

bom funcionamento da instituição aconteça, é fundamental haver uma boa relação 

com a comunidade escolar. Isto significa que os profissionais da educação inseridos 

nestes espaços possuam características primordiais no que diz respeito tanto no 

atendimento do currículo, que a escola lhe impõe, quanto à relação curricular versus 

preparo do professor. Uma escola que pensa nas questões da aprendizagem, da 

socialização, das vivencias culturais e dos desafios ao aluno deve ser edificada a 

partir da realidade na qual ela está implantada. 
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A escola que serviu de base para trabalho está desde 2011, 

oferecendo o ensino de nove anos e integral, portanto, a mesma que foi escolhida 

para realizar o nossos estudos em relação à avaliação.  

Desta forma, a primeira providência ao a se definir o foco de estudo 

foi realizar um contato com o diretor da escola na qual se pretendia levantar os 

dados da pesquisa. Na conversa com o diretor foi lhe perguntado sobre a forma 

como se organizam as informações que irão nortear a ação do professor. De acordo 

com o diretor, são elaborados o Regimento da Escola e o Projeto Político 

Pedagógico a partir de normativas que em alguns casos são estabelecidas e em 

outros ofertadas em forma de sugestão vindas pelo Conselho Estadual de Educação 

,posteriormente Conselho Municipal de Educação. Estas normativas são enviadas 

para escola em alguns casos, quando os procedimentos assumidos necessitam de 

mudanças; assim, a escola vai atualizando seus encaminhamentos. O diretor diz 

ainda que é fundamental que os gestores se adéqüem ás mudanças para que haja 

interação sobre os conteúdos e as Diretrizes fundamentais para o funcionamento da 

escola. 

Considera-se o relato do diretor tornou-se necessário apresentar 

aqui as leis que regem a Educação no Brasil, particularmente no que se refere ao 

ensino fundamental, na Rede Pública de Ensino. Sendo assim, em uma relação 

hierárquica pela abrangência e natureza de cada documento, a primeira a ser citada 

é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, n° 9394/96, a qual 

disciplina a educação escolar no país.  

Sendo assim, em uma relação hierárquica pela abrangência e 

natureza de cada documento, a primeira a ser citada é a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB, n° 9394/96, que disciplina a educação escolar no país; 

a segunda orientação vem por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

educação básica que tratam de informações específicas para as etapas e 

modalidades da educação básica: “opções políticas, sociais, culturais, educacionais, 

e a função da educação, na sua relação com um projeto de Nação”;  

Recentemente foram criadas e aprovadas as Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos: 

 

[...] articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e 
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procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação, para 
orientar as políticas públicas educacionais e a elaboração, 
implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais, 
das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas. 
aplicam-se a todas as modalidades do Ensino Fundamental previstas 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como à 
Educação do Campo, à Educação Escolar Indígena e à Educação 
Escolar Quilombola. (RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRO, 
DE 2010) 

 

Outra orientação legal estabelecida nacionalmente são os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1997):  

 

[...]“são referências para o Ensino Fundamental e Médio de todo o 
país. [...] Não possuem caráter de obrigatoriedade. [...] São, isso sim, 
uma referência para a transformação de objetivos, conteúdos e 
didática do ensino”.  
 

A partir destes documentos norteadores, cada estado brasileiro e 

cada Município tem certa autonomia para sugerir e criar estruturas de apoio ao 

desenvolvimento pedagógico das atividades das escolas, tais como: sugerir a 

indicação de materiais e metodologias adequadas à realidade da região. Da mesma 

forma cada escola tem certa autonomia para, observadas as orientações de todos 

estes segmentos citados, elaborar seus próprios documentos norteadores os quais 

são esse o Regimento e o Projeto Político Pedagógico, documentos estes que 

estabelecerão o planejamento da rotina de trabalho. 

Considerando-se que este estudo tem por foco investigar o 

estabelecimento dos critérios de avaliação, serão apresentados nos próximos itens 

deste trabalho os trechos dos documentos mencionados em relação a este assunto.  

 A partir da análise da proposta pedagógica da escola pesquisada, 

administrada pelo município de Londrina que oferta o ensino de educação infantil e 

Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano foi possível perceber que está instituição tem a 

perspectiva de avaliação de acordo com os documentos que regem o ensino como 

LDB, n° 9394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e com os PCNs. 

Foi possível também verificar que há nesta escola um Regimento constituído por 

ações que oferecem orientações para as organizações das atividades desenvolvidas 

no espaço educacional.  
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 Observa-se os escritos da proposta é possível perceber que esta 

instituição considera a avaliação como uma ação importante na formação dos 

educandos, mais precisamente que ela contribui, quando desenvolvida de maneira  

eficiente, para atender de forma significativa a construção dos conhecimentos. Para 

contemplar o desenvolvimento dos conhecimentos do sujeito ela deve ser contínua, 

e assim fortalece e oferece condições de aprendizagem ao aluno. Desta forma, o 

Projeto Político Pedagógico da escola registra que: 

 

O papel fundamental da avaliação deve ser o de fortalecer o que o 
aluno já aprendeu e ajudá-lo a superar o que ainda não sabe. Nesse 
sentido, a porcentagem de defasagem é revisada, para isso a 
avaliação tem que estar necessariamente acoplada a um 
replanejamento e assim, o professor pode organizar um programa 
para atender as necessidades específicas de aprendizagem dos 
alunos, seja do domínio cognitivo, emocional ou das habilidades. O 
importante é que essa revisão das defasagens funcione de forma 
contínua e imediata, e nunca ao final do processo.(LONDRINA 
Paiqurê. Projeto Político pedagógico 2011, p.504) 
 

 O papel fundamental da avaliação neste documento possibilita ao 

educador uma visão aprofundada deste conceito e de como ela deve ser 

desenvolvida e como atende as necessidade e especificidades de cada aluno. 

 A instituição oferece, como consta na proposta, maneiras 

diversificadas quanto ao desenvolvimento da avaliação, uma das quais a elaboração 

de Portfólio acredita não ser ele, o potfólio uma forma de avaliar, conforme o tempo 

vai passando o professor contempla o desenvolvimento progressivo do aluno. Isto 

possibilita observar diferentes aspectos relacionados ao desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, psicomotor em relação aos conhecimentos culturais, epistemológicos, 

cognitivos, pedagógicos, filosóficos e políticos de cada aluno Ainda na mesma 

pagina da citação anterior encontramos mais uma importante informação 

(LONDRINA, Paiquerê, Projeto Político Pedagógico 2011, p.504): 

 

Nessa perspectiva, a avaliação concorre para ser um elemento 
determinante da ação pedagógica, em que a partir de informações o 
professor toma uma decisão; contribui para que o aluno supere 
obstáculos e também se inscreva no desenrolar da ação pedagógica. 
Por isso, a avaliação formativa se insere na dimensão contínua, dado 
que se situa no centro do ato de formação e assim, consegue 
articular melhor as informações e a ação remediadora. 
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 Sendo a avaliação uma ação pedagógica complexa, mas que pode 

auxiliar o professor em sua ação dentro do espaço escolar é preciso que ela seja 

desenvolvida com clareza para que, quando a desenvolver de fato, o professor 

possa contemplar, em todos os aspectos, os conhecimentos dos alunos como os 

conhecimentos culturais, epistemológicos, cognitivos, pedagógicos, filosóficos e 

políticos; assim a formação do sujeito pode ser envolvida de maneira uniforme. Há 

informações neste importante documento segundo os quais a escola tem, como 

parâmetro para o encaminhamento e desenvolvimento a avaliação, diagnóstica, 

formativa e somativa modalidades importantes. Neste sentido, a avaliação é 

desenvolvida também por critérios de parecer parcial descritivo e final, conforme 

mencionado no documento LONDRINA, Paiquerê, Projeto Político Pedagógico 

(2011, p.492):  

 

Os conteúdos apropriados pelo aluno serão registrados formalmente 
no decorrer do Ciclo de Alfabetização por meio de pareceres: 
- Parecer Parcial: os registros serão realizados ao final de cada 
semestre do ciclo de alfabetização. 
- Parecer Final: os registros serão realizados ao final do 3º ano do 
ciclo de alfabetização.  
 

Os requisitos sendo, a proposta pedagógica da escola pretende 

atender, de maneira geral, as necessidades referentes à avaliação da aprendizagem 

pois atende variadas formar de avaliar  para que assim os alunos não sejam 

prejudicados,não sejam reprovados e por fim excluídos do processo formativo por 

falta de oportunidade para melhorar seus conhecimentos e habilidades.  
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4. ORIGEM DO PROBLEMA 

 

O interesse de pesquisar sobre a importância da avaliação nos, anos 

iniciais do ensino fundamental, foi despertado na autora de trabalho quando elaouvia 

aulas na disciplina Didática: Avaliação e Ensino, pois a professora da disciplina, ao 

desenvolver as atividades junto aos alunos demonstrava estar comprometida com os 

objetivos da disciplina e com o acompanhamento dos resultados obtidos pelos 

alunos e isso ajuda os, promovendo a compreender à importância dos processos 

avaliativos para sua formação. 

Considera-se que a avaliação é um meio importante para 

acompanhar desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, e que é também capaz 

de oferecer ao professor informações relevantes, para a tomada de decisões quanto 

ao rumo das atividades por ele propostas, infere-se que ela contribui para a melhoria 

do ensino. É neste sentido que o presente estudo busca examinar como se dá no 

ambiente escolar, os processos avaliativo, tendo por base o seguinte problema: 

Qual é a compreensão dos professores em relação à avaliação da 

aprendizagem? Como são definidos os processos avaliativos e quais critérios têm 

sido considerados no ensino fundamental I ,na escola investigada? 
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5. OBJETIVO  

 

5.1  Objetivo Geral: 

 

Investigar qual é a compreensão dos professores em relação à avaliação 

da aprendizagem, a partir da definição dos processos e critérios avaliativos 

considerados relevantes para o ensino fundamental I, na escola participante da 

pesquisa. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 

Levantar o referencial teórico que aborda os objetivos, as modalidades 

e os critérios avaliativos que norteiam a ação docente; 

Identificar como se constituem as orientações que norteiam a ação 

docente e as orientações pertinentes ao encaminhamento das avaliações; 

Refletir sobre a compreensão do ato avaliativo pelos professores 

atuantes na instituição pesquisada; 

Compreender como a ação avaliativa é desenvolvida dentro do espaço 

escolar, de forma a atender os aspectos qualitativos e/ou quantitativos; 

Identificar quais são os instrumentos avaliativos utilizados pelos 

professores da escola; objetivo do estudo. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo foi realizado em uma escola municipal da cidade 

de Londrina, localizada na zona rural da cidade, no Distrito de Paiquerê. A instituição 

oferece o ensino integral que foi implantado no ano de 2011, disponibilizando 

oficinas pedagógicas no período vespertino e matutino invertido em relação ao 

ensino sistematizado. O corpo docente da instituição conta com treze professores, 

sendo duas auxiliares que oferecem o apoio educacional para todas as turmas da 

escola. 

Primeiramente foi realizado o convite aos professores e o pedido 

formal, por meio de assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com 

o objetivo de colher as informações das respostas às perguntas relacionadas em um 

questionário. As questões foram organizadas em torno do tema avaliação da 

aprendizagem e como os professores a compreendem,  

A pesquisa é qualitativa. As questões foram organizadas no sentido 

de tonar possível a percepção e a análise quanto ao entendimento dos professores 

em relação à importância e ás orientações para o processo avaliativo a fim de 

averiguar a aprendizagem dos alunos, na escola investigada.  

Sobre a análise dos dados em pesquisa qualitativa, Ludke e André, 

(1986, p.45) consideram: 

 

analisar os dados qualitativos significa “ trabalhar” todo  o material 
obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos observações, as 
transcrições de entrevista, as análises de documentos e as demais 
informações disponíveis. A tarefa de análise implica, num primeiro 
momento, a organização de todo o material, dividindo-o em partes, 
relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e 
padrões relevantes. Em um segundo momento essas tendências e 
padrões são reavaliados, buscando-se e interferências num nível de 
abstração mais elevado. 

 

Assim é possível considerar que este tipo de pesquisa permite ao 

pesquisador analisar como um todo aspectos mais amplos em relação aos dados 

levantados. Para chegar a um determinado resultado, é importante considerar que, 

quando o pesquisador está disposto a colocar em evidência todo o processo 

realizado durante uma pesquisa pode-se dizer que ele está procurando verificar a 

coerência dos resultados averiguados e desenvolvidos durante seu foco de estudo.  
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Para desenvolver esta pesquisa foi utilizado um questionários 

(Apêndice 1) com seis questões todas voltadas para responder ao problema 

levantando este estudo: Qual é a compreensão dos professores em relação à 

avaliação da aprendizagem? Como são definidos os processos avaliativos e quais 

critérios têm sido considerados no ensino fundamental I na escola investigada?  
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7 RESULTADOS 

 

No contato com a direção da escola que tenha por fim solicitar a 

autorização para a realização da pesquisa junto aos professores, houve uma 

conversa com o diretor responsável, nesta conversa foi perguntado ao diretor: sobre 

as orientações que norteiam o processo de organização das ações desenvolvidas na 

instituição; sobre como são registradas e divulgadas aos professores essas 

orientações. A essas indagações ele respondeu que houve a elaboração de um 

Regimento que é considerado um dos importantes documentos para o 

funcionamento da escola. Nele constam informações sobre as orientações e 

exigências em relacionadas ao processo de avaliação, que deve obedecer as 

normativas estabelecidas  pelo Conselho Estadual de Educação, posteriormente 

Conselho Municipal de Educação. 

Sobre os professores participantes da pesquisa. Os sete professores  

possuem o magistério, em sua formação no ensino médio. Cinco são graduados e 

três tem especialização na área educacional. Todos possuem experiência de no 

mínimo dez anos na área do ensino fundamental. 

Com a primeira questão do questionário buscou-se investigar a 

compreensão dos professores sobre o que vem a ser avaliação, por meio da 

seguinte questão: “O que você entende por avaliação?” 

 

Professor A. Avaliação é um conjunto de informações organizadas 
com a finalidade de obter resultados sobre o que o aluno aprendeu. 
Professor B - Avaliação é o processo de diagnosticar o nível de 
aprendizado 
Professor C - É uma forma de verificar a aprendizagem do aluno, 
investigar as dificuldades, para que sejam elaboradas atividades 
diferenciadas através de (músicas, jogos, brincadeiras) para que 
assim haja possibilidades de sanar as dificuldades, e devem ser 
desenvolvidas de forma continua. 
Professor D - Avaliar é verificar o aprendizado do aluno, é identificar  
o que o aluno precisa ser ainda trabalhado pelo professor para que o 
aluno aprenda. A avaliação é um instrumento que o professor tem, 
para acompanhar os seus alunos. 
Professor E - Avaliação é um meio de informação das atividades 
trabalhadas em sala, buscando localizar, apontar e sanar suas 
deficiências no ensino e na aprendizagem de cada aluno, onde o 
professor deverá fazer um novo planejamento de seus conteúdos 
buscando integrar de varias formas as atividades. 
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Professor F - A avaliação é indispensável no cotidiano escolar, pois 
é com ela que o professor verifica e analisa o rendimento de seu 
aluno. A avaliação deve fazer parte da rotina e do planejamento da 
sala de aula.  
Professor G, um instrumento que auxilia o professor a verificar e 
direcionar o trabalho para ajudar na aprendizagem. 
  

Em relação a questão, os professores A e B expressaram, sem 

muitos detalhes o significado do conceito de avaliação, em relação às informações 

constantes no próprio PPP da Scola, respondendo, de uma forma limitada, sobre o 

que ela representa para o processo de ensino e aprendizagem. 

Os professores C, D, E demonstraram compreender que a avaliação 

é uma atividade importante aliada da aprendizagem dos alunos, pois expõe o 

conceito de avaliação de forma clara .  

Os professores F e G atuam nos quatro anos ofertados pela escola. 

Eles têm entendeu que as avaliações devem ser aplicadas de acordo com a rotina 

diária e servem de auxílio para o trabalho do professor no cotidiano escolar. Além 

disso,expressaram sobre a avaliação dizendo que ela a atende as necessidades de 

aprendizagem dos alunos. 

 Nesta questão, foi possível compreender que os professores, 

percebem que a avaliação tem um caráter diagnóstico, de forma geral integra-se ao 

processo de ensino aprendizagem e deve ocorrer durante todo o período letivo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam propondo como 

orientação uma reflexão em torno da compreensão da avaliação: 

 

A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão 
contínua sobre sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de 
trabalho e sobre a retomada de aspectos que devem ser revistos, 
ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de 
aprendizagem individual ou de todo o grupo. Para o aluno, é o 
instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, 
dificuldades e possibilidades para reorganização de seus 
investimentos na tarefa de aprender. (PCNs, 1997, p.59) 
 
 

A segunda questão do questionário investiga como são definidos os 

processos de avaliação na escola se o trabalho é realizado de forma coletiva ou 

individual. Para ela os professores apresentaram as seguintes respostas: 
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Professor A -  Coletivamente. Mas o professor tem liberdade 
para usar diversos métodos avaliativo. 
Professor B - Avaliação diagnóstica prova ampla, parecer 
parcial e parecer final, mensuração por nota 4º ano e 4º série. 
Professor C - Em minha escola os professores de cada série 
procuram planejar juntos, e vão avaliando dia a dia, usam a 
hora atividade para elaborar atividades de acordo com o nível 
de aprendizagem do aluno. 
Professor D - Em nossa escola as avaliações são  feitas a partir 
de orientações e determinações da secretaria de educação do 
município e sendo que, até o 3º ano, os alunos são avaliados 
por parecer descritivo e no 4º e 5º através de notas. Mas, cada 
professor pode desenvolver sua avaliação individual, de acordo 
com os objetivos que tenha estabelecido junto a equipe 
pedagógica da escola  
Professor E - O processo de avaliação e feito individualmente 
com o propósito de me informar o resultado da aprendizagem, 
sobre as atividades escolares de cada aluno e também 
avaliamos nossos alunos através de pareceres. 
Professor F - As avaliações são planejadas entre as 
professoras da turma. Porem cada professora tem sua 
autonomia pois sabem o andamento da turma.  
Professor G - Em conjunto normalmente, e os instrumentos 
assim como quantidade de avaliações definidos pelos 
professores.  
 

Nesta questão foi possível observar que os setes professores desenvolvem 

a avaliação considerando as normativas estabelecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação, que é um órgão responsável por direcionar a organização dos conteúdos 

sistematizados dentro dos espaços escolares e oferecem informações sobre como 

deve ser realizado o processo de avaliação nas escolas. Assim, é possível 

reconhecer que muitos professores já estão mudando suas formas de desenvolver a 

avaliação, mas ainda há muito para ser modificado.  

Uma informação adicional foi dada pelos professores F e G, os quais 

concluíram dizendo que os instrumentos utilizados são definidos em conjunto, mas 

que os critérios são definidos por eles mesmos, pois possuem autonomia para isto. 

Para a terceira questão tem por fim informações ou orientações os 

professores consideram, ao elaborar os instrumentos avaliativos os professores 

responderam:  

 

Professor A. 3 O desafio é avaliar os avanços e as dificuldades 
do aluno, considerando o grau de desenvolvimento de cada 
um. 
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Professor B. 3 As evidências o que, foi e como foi ensinado, a 
característica dos alunos. 
Professor C. Dê uns anos para cá uso portfólio, onde vou 
comparando os avanços dos alunos e tenho obtido um bom 
resultado. 
Professor D.- O conteúdo trabalhado é as orientações de 
planejamento da rede municipal, além do nível de 
desenvolvimento dos alunos. 
Professor E - Trabalho em grupo, trabalho individual, auto 
estima, alunos que dominam mais facilmente, aquele não 
consegue assimilar conteúdos muitas vezes por problemas de 
família, doenças, habilidades, criatividade a construção no dia 
a dia em sala  e em casa junto a família. 
Professor F - Eu procuro abranger os principais conteúdos da 
disciplinas e tento fazer com as avaliações não dificultem a 
aprendizagem, mas sim que ela sirva de reforço do que o aluno 
já aprendeu.  
Professor G - diferenciados exercícios, com graus de 
dificuldades também para atingir a todos.  
 

 Foi possível observar que três deles relataram utilizar como 

informações o desempenho percebido na atuação dos alunos, Entretanto, também 

ficou evidente que os sete professores não compreenderam a pergunta, cujo 

objetivo era saber se eles conhecem a legislação, os documentos institucionais e os 

possíveis referenciais teóricos que norteiam as ações docentes de forma intencional, 

nas instituições escolares. Tal observação apresenta alerta para a dificuldade de 

levantamento de dados por meio de questionário, pois, desta forma, o pesquisador 

não está presente para esclarecer o sentido da questão. 

A quarta questão tem o objetivo de descobrir quais são os critérios 

que o professor usa nas avaliações que desenvolve junto aos seus alunos. 

 

Professor A. - Sim. Mas com respaldo da supervisão. 
Professor B -Trabalho com a proposta pedagógica, matriz 
curricular e matriz de referencia. 
Professor C - Os critérios são estabelecidos de acordo com o 
conteúdo trabalhado no bimestre, se possível vou além.  
Professor D.- Através do conhecimento que eles já tem e do 
que eles devem ter, no período avaliado.  
Professor E.- Considero tudo, pois o aluno muitas vezes 
passou por situações no seu lar e não esta com disposição 
pois cada família é diferente cada ser humano é diferente e 
isso deve ser respeitado (a questão 3  já responde). 
Professor F - Eu aplico os critérios.  
Professor G - participação, envolvimento e dedicação, 
resultados obtidos acertos e erros. 
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 Ao analisar as respostas dos professores, é possível observar que 

todos dizem trabalhar de acordo com o que a proposta pedagógica da escola 

estabelece: 

 

O objetivo maior da avaliação da aprendizagem é possibilitar ao 
professor ir ajustando, durante o desenvolvimento do conteúdo 
estudado, a ajuda pedagógica às dificuldades individuais dos alunos. 
É através do resultado da avaliação da aprendizagem que o 
professor se aprofundar e proporciona as diversas relações entre os 
assuntos estudados. (PPP, 1997, p.) 

 

Entretanto, apenas o professor F informou sobre quesitos 

observados por ele, saber participação, envolvimento e dedicação, resultados 

obtidos, acertos e erros, mas ainda não disse em níveis o faz. 

Há pelo menos a preocupação em verificar e considerar as 

dificuldades individuais apresentadas pelos alunos. 

A quinta questão relacionada à atribuição de notas ou conceitos 

durante o processo avaliativo:  

 

Professor A - Os dois, a avaliação deve ser desenvolvida 
diariamente para melhor acompanhamento do aluno. 
Professor B - Através dos pareceres são estabelecidos através 
de redação dissertativa e dos alunos de EI6 a 3º ano e 4º anos 
e 4series nota. 
Professor C. - Vou atribuindo nota, e no final do bimestre são 
somado obtendo a media. EI 6, 1º, 2º, 3º ano são conceitos. 
Professor D - É atribuído pareceres descritivos por 
determinação da secretaria de educação. Vale destacar que é 
uma forma de avaliação que, eu pessoalmente, não gosto de 
fazer. 
Professor E - Antigamente era feita por nota, hoje e por parecer 
como instrumento de compreensão do estágio da 
aprendizagem de cada aluno, onde não há reprovação.  
Professor F - Eu utilizo os dois. A nota que o aluno tirou na 
prova, onde cada questão já tem um valor e o conceito. No 
conceito eu avalio o desempenho do aluno durante aquela 
disciplina, durante a rotina escolar. Professor G, exercícios 
complexos, questões discursiva s que exigem mais. 

 

Os professores G e F , deixaram e é evidente comentam sobre a 

avaliação de maneira que atribuem notas, e que a nota, no ensino do 4º ano, ainda é 
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uma exigência normativa, pois consta na proposta desta escola que, ao lecionar 

nesta modalidade é preciso utilizar como critério final a atribuição de nota.  

Os professores devem fazer a avaliação de forma contínua, e 

atendendo as situações de aprendizagem. Devem ainda propor exercícios 

complexos considerando as necessidades de aprendizagem dos alunos. Dos 

professores entrevistados dois relatam que atribuem notas durante o seu processo 

avaliativo. É curioso que muitos professores ainda têm uma ideia arcaica sobre a 

atribuição de valores considerando ainda esse proceder como requisito fundamental 

para avaliar o aluno. Em seus escritos, VASCONCELLOS (1998) diz que, além de 

excludente a avalição classificatória não oferece possibilidades e oportunidades para 

o aluno refletir em sobre seus erros, mesmo porque o que é de fato posto em 

evidência é a questão da nota. Portanto, a ação de emitir uma única nota e 

considerá-la como decisiva para os alunos, sem possibilitar que eles tenha um 

contato com o trabalho que produziram e o refaçam se necessário, conheça que o 

aluno identifique suas dificuldades e seja os resultados para superá- las.  

Ainda nesta questão dois professores dizem que a avaliação antes 

era por nota, mas que, no decorrer dos anos, este procedimento está mudando e 

que hoje eles utilizam os instrumentos exigidos pela Secretaria de Educação do 

Município que avalia seus alunos por pareceres. Dois outros dizem não gostar do 

método avaliativo por parecer dando a entender que modelos inovadores de avaliar 

são difíceis de serem elaborados, e por isso preferem a atribuição de nota. Os 

demais atendem, de maneira tranquila, a determinação pela Secretaria de Educação 

e se pautam pelos documentos disponibilizados pela Escola como parâmetro para o 

desenvolvimento da avaliação. 

A sexta e última questão pergunta quais instrumentos avaliativos o 

professor utilizou no bimestre para avaliar os alunos. 

 

Professor A.-  A avaliação escrita, individual ou em grupo, auto- 
avaliação, atividades diárias, portfólio, leitura, produção de 
texto, avaliação mediadora.  
Professor B - trabalhos de pesquisa, a frequência escolar e 
prova escrita. 
Professor C, Auto avaliação, portfólio e as vezes prova. 
Professor D - Observação e acompanhamento diário das 
atividades desenvolvidas pelos alunos em sala de aula, parecer 
descritivo. 
Professor E -  parecer descritivo.  
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Professor F - Eu utilizei provas, trabalhos, trabalhos em grupo, 
trabalhos individuais e conceitos. Professor G, Trabalhos em 
grupos individuais, verificação de caderno, conceito de 
comportamento, e avaliações orais e escritas 
 

 Para ela quatro dos educadores responderam que utilizam parecer 

descritivo, atendendo o solicitado no PPP (2011), que assim esclarece:  

  

A finalidade da ficha de observação primeiramente é observar cada 
aluno, e na sequência, balizar o planejamento do professor e futuros 
pareceres individuais. A ficha permite observar os avanços da 
criança. Com base nos registros, a professora, ao mesmo tempo 
avalia e planeja seu trabalho para ir atendendo às necessidades da 
classe e de cada criança em especial. (PPP, 2011, p. 490) 
 

 As respostas apresentadas pelos professores PPP indicam que os 

professores, colocam em prática aquilo que consta na proposta e no Regimento. Já 

os demais três realizam a avaliação utilizando diferenciados instrumentos e meios 

também  sugeridos proposto nos documentos.   

 

[...] Os registros aos quais nos referimos são textos, desenhos e 
atividades diversas de recorte, colagens e projetos que a criança vai 
fazendo durante o ano escolar. A análise do desenvolvimento da 
criança, no caso do uso de portfólios, é realizada mediante um 
parecer descritivo que utiliza as atividades arquivadas como meio de 
validação do que está descrito no parecer, ou seja, as atividades 
ilustram os avanços e dificuldades da crianças e também são 
utilizados no 4º atribuição de notas e avaliação diagnostica inicial. 

 
 Pela análise das respostas é possível entender que os professores 

participantes deste estudo têm conhecimento da importância do processo avaliativo, 

foi possível identificar também que eles utilizam-se de variados instrumentos de 

avaliação e, ainda pelos relatos que ainda persiste o uso de instrumentos para 

atribuição de notas. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A avaliação da aprendizagem é, sem dúvida um importante 

elemento da ação pedagógica, foco de estudo e passível de diversas interpretações 
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no decorrer da História da Educação. Atualmente compreende-se que o 

desenvolvimento do processo, avaliativo oferece possibilidades de analisar qual o 

nível de aprendizagem do aluno. Quando bem desenvolvida, a avaliação oferece ao 

professor condições para dar novo significado a sua prática e de perceber se de fato 

o aluno está aprendendo. 

 Neste estudo foi possível relatar a avaliação que nem sempre  é 

uma ação cujo objetivo é atender as necessidades de aprendizagem dos alunos, 

muitas vezes é encarada somente como um recurso de atribuição de notas, por uma 

imposição burocrática ou por uma formação insuficiente dos professores. 

 É possível considerar que a avaliação sofreu diversas modificações 

no que diz respeito as suas concepções, características e funções. Muitas vezes os 

professores não conseguem acompanhar, com segurança, o processo de evolução 

desta ação. Portanto, é preciso que professores tenhamos o compromisso de nos 

mantermos atualizados e comprometidos com o processo de ensino e 

aprendizagem, contribuindo, de forma significativa, para a formação do aluno. 

Com o desenvolvimento deste estudo e a participação juntamente 

com a escola pesquisada foi possível perceber que a forma como a avaliação é 

desenvolvida está sofrendo algumas mudanças no que diz respeito ao seu 

desenvolvimento, mas é preciso que esta ação seja cada vez mais valorizada de 

forma a contemplar e auxiliar a aprendizagem do aluno, pois quando há valorização 

desta pratica e ela é entendida como elemento importante, os professores terão 

condições de saber quais as necessidades de seus alunos. 

No decorrer do desenvolvimento deste trabalho de conclusão do 

curso de Pedagogia de 2012 ainda é possível perceber, nos relatos dos professores 

que participaram desta pesquisa, que o ato de atribuição de nota ainda faz parte das 

prática pedagógicas dos  professores, mas que vem sofrendo mudanças favoráveis 

ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos e que os instrumentos utilizados 

são entendidos como bons auxiliadores das ações que dizem respeito à avaliação, 

desde que o professor tenha clareza do significado e das funções da avaliação. 

Os objetivos desta pesquisa foram investigar qual é a compreensão dos 

professores em relação à avaliação da aprendizagem, a partir da definição dos 

processos e critérios avaliativos considerados relevantes para o ensino fundamental. 

Acredita-se que foram alcançados. 
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A autora da pesquisa, como acadêmica do curso de Pedagogia, pode 

dizer que a realização deste trabalho foi muito significativa, pois conseguiu obter e 

aprofundar alguns conhecimentos relacionados à avaliação da aprendizagem, além 

de conhecer um pouco da prática de algumas professoras. 
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Questionamentos propostos para os professores para obtenção dos 

resultados sobre o problema propostos na pesquisa 

 Questionário aos professores da Instituição de Ensino  

Dados pessoais: 

Sexo ( ) masculino ( ) feminino 

Idade: 

Graduação: 

Especialização: 

1. O que você entende por avaliação? 

 

 

2. Como são definidos os processos de avaliação em sua escola, o trabalho 

e feito coletivamente, ou cada professor planeja sozinho? Ou seja, quem 

define os tipos e a quantidade de instrumentos avaliativos, que serão 

utilizados durante o ano letivo? 

 

 

3. Quando você elabora um “instrumento avaliativo” ou planeja a forma que 

seus alunos serão avaliados, que informações e/ou orientações você leva 

em consideração? 

 

4. Como você estabelece os critérios que serão considerados nas 

avaliações, que você aplica ou desenvolve com seus alunos? 

 

5. Você atribui nota ou conceito durante o processo avaliativo ? Explique 

como define os critérios? 

 

6. Quais instrumentos avaliativos você utilizou neste bimestre para avaliar 

seus alunos? 
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ANEXO A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a) 

                 Estamos realizando uma pesquisa para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

do Curso, de ANGÉLICA MARIA DE MATOS, aluna do Curso de Pedagogia, na Universidade 

Estadual de Londrina. Através desta pretendemos investigar informações referentes às práticas 

avaliativas. Com o objetivo de realizar a pesquisa, será necessário conhecer documentos referentes ao 

processo de avaliação da aprendizagem, tais como: Regimento; Projeto Político Pedagógico; 

Instrumentos Avaliativos e buscar informações junto aos professores, por meio de entrevista ou 

questionário. 

Devido à preocupação ética e buscando dar mais significado e valor aos dados 
coletados pela pesquisa, necessitamos que os contribuintes assinem o termo de 
consentimento. Garantimos o anonimato das pessoas envolvidas, bem como o uso das 
informações para fins exclusivamente acadêmicos. Trata-se de uma monografia para 
Conclusão do Curso, desenvolvida por ANGÉLICA MARIA DE MATOS orientada pela Profª. 
Me. Mônica Rodrigues Luppi, docente do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 
Londrina.  

                Garantimos que a qualquer momento da realização desse estudo o 

participante/pesquisado poderá receber esclarecimentos adicionais que julgar necessários. Qualquer 

participante poderá recusar-se a participar ou retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem 

nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O sigilo das informações será 

preservado através de adequada codificação dos instrumentos de coleta de dados. Especificamente, 

nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a esse estudo. Todos os registros efetuados 

no decorrer desta investigação científica serão usados para fins acadêmico-científicos e inutilizados após a 

fase de análise dos dados e apresentação dos resultados finais na forma de monografia ou artigo científico. 

 

                       Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua 

colaboração e fica aqui o compromisso de notificação do andamento e envio dos resultados desta 

pesquisa. 

 

Angélica Maria De Matos                    

Pesquisadora 

                Curso de Pedagogia UEL 

 

 

 

Profª. Me. Mônica Rodrigues Luppi 

                Orientadora 

                      UEL 

Eu, ____________________________________________________________, assino o termo de 

consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização da pesquisa 

“Avaliação da aprendizagem escolar: uma análise do processo no ensino fundamental.”, permitindo também 

que os resultados gerais deste estudo sejam divulgados sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

Londrina, _____ de ______________ de 2012.  

 Assinatura do Pesquisado/da Pesquisada 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com as responsáveis pelo estudo:  

Aluna:  Angélica Maria De Matos. E-mail angelyca-mattos1@hotmail.com 

Professora: Mônica Luppi e-mail: monica@luppi.com.brDepartamento de Educação/ Curso de Pedagogia: 3348 4338 

mailto:monica@luppi.com.br

