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“0 ato amoroso é um ato que acolhe 
atos, ações, alegrias e dores como eles 
são; acolhe para permitir que cada 
coisa seja o que é, neste momento. Por 
acolher a situação como ela é, o ato 
amoroso tem a característica de não 
julgar. Julgamentos aparecerão, mas, 
evidentemente, para dar curso à vida (à 
ação) e não para excluí-la”. 
      
 Cipriano Carlos Luckesi  
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RESUMO 
 

 
O presente estudo tem o intuito de refletir sobre a avaliação da aprendizagem 
desenvolvida nas instituições escolares. Com o objetivo geral de estabelecer uma 
relação entre a compreensão dos professores do ensino fundamental sobre as 
orientações definidas nos documentos que norteiam o trabalho docente na escola 
investigada, no quesito avaliação da aprendizagem e a existência de coerência com 
a prática exercida por eles. Para tanto, se fez necessário: conhecer a legislação que 
norteia o trabalho docente nas escolas de ensino fundamental da rede pública do 
município; investigar a percepção e o conhecimento dos professores em relação às 
orientações contidas nos documentos norteadores da ação docente, que são: os 
Parâmetros Curriculares Nacionais; analisar se as orientações, referentes à 
avaliação da aprendizagem e contida nos PCNs estão expressas no relato dos 
professores, quando se referem a sua prática.  Para a construção deste trabalho foi 
realizado um levantamento bibliografico com vistas a apresentar o referencial teórico 
sobre o conceito de avaliação da aprendizagem. Para a coleta dos dados foi 
utulizado um questionário constituído por perguntas cujo objetivava descobrir a 
formação dos professores; o ano escolar em que atuam;  sua percepção sobre o 
conceito de avaliação e a sua prática de avaliação. A pesquisa foi desenvolvida com 
professores de uma instituição municipal da cidade de Londrina. 
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Ensino Fundamental, Legislação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de Conclusão do Curso tem como objetivo 

discutir a avaliação no processo de ensino e aprendizagem desenvolvido nos 

anos iniciais do ensino fundamental, destacando a sua importância e 

analisando a relação entre a teoria e a prática dos professores nesta etapa do 

ensino. 

O tema abordado surgiu do interesse de aprofundar o 

conhecimento sobre a avaliação da aprendizagem, motivado pelas aulas de 

avaliação ministradas no curso de Pedagogia e, principalmente, pelos textos de 

Luckesi (2002, p.172), quando diz : “defino a avaliação da aprendizagem como 

um ato amoroso, no sentido de que a avaliação, por si só, é um ato acolhedor, 

integrativo e inclusivo”.  

Ressaltando que neste trabalho se aborda a concepção de 

avaliação orientadora, na qual busca orientar o aluno através das observações 

do professor, da tomadas de decisões em sua pratica avaliativa. 

A avaliação, desde o período jesuítico tem um caráter seletivo; 

que verifica por meio de exames a quantidade de informações adquiridas pelo 

aluno. Dessa forma, a qualidade da avaliação que se espera nas escolas e da 

qual trata o referencial teórico deste trabalho, não existia. 

[...] os jesuítas (século XVI), nas normas para a orientação dos 
estudos escolásticos, seja nas classes inferiores ou nas 
superiores, ainda que definissem com rigor os procedimentos a 
serem levados em conta num ensino eficiente (que tinha por 
objetivo a construção de uma hegemonia católica contra as 
possibilidades heréticas, especialmente as protestantes), 
tinham uma atenção especial com o ritual das provas e 
exames. Eram solenes essas ocasiões, seja pela constituição 
das bancas examinadoras e procedimentos de exames, seja 
pela comunicação pública dos resultados, seja pela emulação 
ou pelo vitupério daí decorrente (LUCKESI, 2002 p. 22). 

 

A avaliação se faz presente em todo o âmbito escolar, nas 

atividades escolares, na prática do professor, no trabalho administrativo, no 

conselho de classe, no desenvolvimento do currículo e, consequentemente, na 

avaliação da aprendizagem por meio dos diversos instrumentos avaliativos. Os 
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professores, os alunos, o diretor e todos os membros que compõem a 

instituição escolar estão avaliando uns aos outros a todo o momento, já que o 

ato de avaliar é presente em nosso cotidiano dentro e fora da escola. No 

cotidiano da vida, a avaliação está presente no momento em que se julga, 

aprecia e valoriza tudo que entra em contato com o ser humano, sejam 

situações, experiências ou outros seres e objetos.  

O ato de avaliar não se pauta apenas na informação obtida por 

meio de provas e trabalhos, mas também em outros instrumentos que o 

professor julga ser importante para a investigação da aprendizagem do 

educando. Nesse sentido KRASILCHIK ( 2002 p. 171) coloca: 

 

A avaliação do ensino apresenta dificuldades principalmente 
por uma tradição que usa sempre os mesmos tipos de 
instrumentos como provas escritas, orais ou práticas e não se 
vale de outros recursos que possam fornecer informações mais 
adequadas ao que se pretende verificar. 

 

O processo avaliativo acompanha a construção do 

conhecimento do aluno, e seu objetivo é obter dados a respeito do seu 

desenvolvimento. Haydt (2005) diz que esse processo é constante e passa 

aquilatar a aprendizagem dos educandos observando-o e, a todo o momento, 

constatando se os objetivos propostos foram alcançados.  

Este estudo se ampara em autores/pesquisadores como Haydt 

(2005), Jorba e Sanmarti (2003), Perrenoud (2002), Luckesi (2005) e Jussara 

Hoffmann (2006) que reconhecem a avaliação como sendo uma parte de 

fundamental importância no processo de ensino e aprendizagem, por permitir 

que ao utilizá-la adequadamente o professor pode saber o nível de 

desenvolvimento do aluno  por possibilitar-lhe que o mesmo possa constatar  

se o aluno esta aprendendo o conteúdo e por fornecer dados para um possível 

feedback de si e dos alunos.  

Firme (2009) afirma que a escola deve desenvolver a alegria e 

a autoestima dos estudantes ao invés de amedrontá-los e agredi-los com 

provas excludentes que provocam angústia, medo, insegurança e desistência. 

Entende Luckesi (2002, p.19) que as escolas praticam a 

verificação dos resultados quantitativos, ao invés da avaliação da 

aprendizagem, e, na prática da avaliação como verificação, induzem os alunos 
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ao medo da reprovação, com ameaças feitas constantemente, no intuito de 

coagir o aluno a disciplinar-se ou autocontrolar-se, forçando o comportamento 

que é almejado pelo professor. 

Considerando-se o referencial teórico, em: Haydt (2002), Jorba 

e Sanmarti (2003), Perrenoud (2002), Luckesi (2005), Jussara Hoffman (2006), 

Rabelo (1998), Salazar (2004) e Veiga (2000), que fundamenta a presente 

pesquisa e os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino fundamental, 

entende-se que a avaliação da aprendizagem deve valorizar aspectos 

qualitativos e não apenas quantitativos em função desta observação, a 

presente pesquisa tem como foco investigar os seguintes problemas:  

Qual é a compreensão dos professores do ensino fundamental 

sobre a avaliação da aprendizagem?E se existe coerência entre a sua prática e 

as orientações estabelecidas nos estudos e documentos que norteiam o 

trabalho docente na escola investigada?   

Objetivando responder a essas questões, esta pesquisa tem o 

objetivo de oferecer subsídios para uma reflexão sobre a avaliação no 

processo de ensino e aprendizagem e, para perceber o nível de influência da 

fundamentação teórica e da legislação que norteiam o trabalho do professor e 

sua prática efetiva, Jorba e Sanmarti (2003) ressaltam que é preciso mudar a 

prática da avaliação para haver mudança na prática educativa. Isso implica  

mudar a prática docente em relação à avaliação, utilizando-se e 

compreendendo-se os vários instrumentos não para classificar os alunos, mas 

sim para garantir-lhes uma aprendizagem significativa. 

Com o intuito de investigar o problema, no Primeiro Capítulo foi 

apresentado um breve histórico que mostra o desenvolvimento, as 

características e a evolução da avaliação da aprendizagem. Sobre a evolução 

da educação e, consequentemente, das formas de avaliar, foram estudadas 

informações sobre o período jesuítico; a Didática Magna elaborada pelo bispo 

João Amós Comênio e os conceitos e modalidades de avaliação presentes em 

nossa sociedade atual. Dessa forma foram, conceituadas as avaliações 

diagnóstica, formativa e somativa, assim como foram apresentados alguns 

exemplos de instrumentos avaliativos mencionados pela bibliografia levantada. 

No Segundo Capítulo foram abordadas as orientações sobre 

avaliação, que estão amparadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional – LDB, nº 9394/96 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 

que norteiam os trabalhos no ensino fundamental, no caso deste estudo, 

referentes aos anos iniciais. 

No Terceiro Capítulo foram apresentados a origem do 

problema e os objetivos gerais e os específicos que nortearam os estudos e  

descritos os participantes da pesquisa. 

No Quarto Capítulo foram destacados os procedimentos 

metodológicos que descrevem os encaminhamentos percorridos para 

realização da pesquisa. 

O Quinto Capítulo demonstra os resultados dos dados 

coletados em relação ao referencial teórico estudado e a legislação que norteia 

as ações das escolas de ensino fundamental da rede municipal da cidade de 

Londrina. 

 Por fim, as Considerações Finais apresentam o entendimento 

sobre a importância do processo avaliativo contínuo, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, assim como a necessidade de promover a formação 

continuada para os professores, no sentido de apoiá-los e facultar- lhes a 

atualização no que se refere ao aperfeiçoamento de sua prática docente.  
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2 BREVE HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da aprendizagem no Brasil teve inicio na pedagogia 

jesuítica, no século XVI Aranha (1993, p.108) conta que Inácio de Loyola, 

considerado um dos principais educadores do período colonial, por meio de 

seus discípulos chega ao Brasil em 1534 e funda em 1549 a Companhia de 

Jesus. Em 1549, os jesuitas fundam a escola de ler e escrever, na qual o 

acesso às letras passa a ser um instrumento civilizador. A escola objetivava 

catequizar os índios para transformar a cultura indígena e depois ensinar a 

doutrina, fortalecer os fiéis para não se desgarrarem da Igreja e expandir a fé e 

a doutrina da Igreja Católica. 

Não havia uma educação sistemática, Veiga (2000, p.26) 

explica que a educação não era prestigiada pela sociedade. Os instrumentos 

avaliativos supervalorizavam os exames por meio dos exercícios da repetição e 

memorização dos conteúdos proporcionados pelas dissertações orais ou 

arguições1·. Ou seja, apresentava-se um determinado conteúdo e o objetivo 

era receber do aluno exatamente aquilo que lhe fora transmitido, tal  qual lido 

no texto. Não havia  preocupação com o entendimento do aluno, ou como o ele 

conseguia alcançar e assimilar o conhecimento, mas sim que ele decorasse 

palavras ou frases. 

 Essa mesma autora retrata que a pedagogia jesuítica era 

rígida nos procedimentos para um ensino eficiente, por isso supervalorizava os 

exames. A catequese e a estrutura de ensino foram o legado educacional 

deixado pelos jesuítas para a educação brasileira. Segundo Aranha (1996 p.93) 

assegura: 

 

 

Os jesuítas se tornam famosos pelo empenho em institucionalizar o 

colégio como local por excelência da formação religiosa, intelectual e 

moral das crianças e jovens. A fim de atingir esses objetivos 

instauram rígida disciplina, aplicada nos novos internatos criados para 

garantir proteção e vigilância. Além de controlar a admissão dos 

alunos, concedem férias bem curtas para evitar que o contato com a 

família afrouxasse os hábitos morais adquiridos.  

                                                 
1
 Ato de arguir, denunciar, criticar e acusar. 
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Para Aranha (1996), esse período avaliavam-se o grau de 

responsabilidade e dedicação e o esforço em memorizar. Os mestres 

selecionavam seus melhores alunos, aqueles que alcançavam bons resultados 

nos exames, para auxiliá-los.  Aos sábados ocorria a sabatina, quando os 

alunos das classes inferiores repetiam, oralmente, a lição estudada durante a 

semana. Isso acabava por estimular, entre os alunos, o espírito de competição 

com os colegas de sala de aula. Presume-se que essa atitude pedagógica 

constrangia uns e exaltava outros, particularmente aqueles que conseguiam 

repetir com perfeição aquilo que foi estudado. 

 Com uma pedagogia tradicional, a organização escolar era 

pública e religiosa. O programa de estudos dos jesuítas foi estruturado pela 

Ratio Studiorum2. Segundo Aranha (1993, p.112), esses conteúdos são 

divididos em: Letras Humanas, Filosofia, Ciências, Teologia e Ciências 

Sagradas. A didática era formulada para o ensino do latim, para os exercícios 

de repetições e sua condução, junto aos alunos, acabava por despertar a 

competição entre eles.  

 

Os pressupostos didáticos diluídos no “Ratio” enfocavam 
instrumentos e regras metodológicas compreendendo o estudo 
privado, em que o mestre prescrevia o método de estudo, a matéria e 
o horário; as aulas, ministradas de forma expositiva; a repetição 
visando repetir, decorar e expor em aula; o desafio, estimulando a 
competição; a disputa, outro recurso metodológico era visto como 
uma defesa de tese. Os exames eram orais e escritos, visando 
avaliar o aproveitamento do aluno. (VEIGA, 200, p.26) 

 

Veiga (2000, p.26) relata que a Ratio Studiorum não permitia que o 

pensamento dos educandos fosse voltado para a criticidade.  Este modelo de 

“currículo” foi inspirado no modelo europeu de educação e não foi desenvolvido 

com a preocupação de promover no indivíduo a compreensão dos conteúdos.  

Aranha (1993, p.113) ressalta que a pedagogia jesuítica sofreu 

criticas, alegando-se que eles não estavam preocupados com o ensino e sim 

com a divulgação da Igreja Católica e com a formação de novos padres.  

Na atuação dos jesuítas predominava a concepção tradicional de 

ensino, com o ideal na formação humana e cristã. Veiga (1989, p.18) ressalta 

                                                 
2
 Programa de estudos dos jesuítas, documento que definia o plano de estudos dos colégios jesuítas. 
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que a transmissão dos conhecimentos e dos valores sociais acumulados eram 

passados ao aluno como verdades absolutas e que a avaliação era usada para 

medir a quantidade de informações acumuladas, dando-se ênfase nos 

exercícios de repetição e memorização dos conceitos. A avaliação tinha por 

objetivo promover, aprovar e reprovar. Havia estímulo à seleção e à 

competição entre os alunos. Para Ludke e Mediano (1997, p. 107), na 

avaliação tradicional: 

 

[...] o professor coloca-se como aquele que ensina, que é o 
dono de um saber, que transmite um conhecimento; o aluno é 
um ser passivo, que aprende. Nessa abordagem usa-se a 
“medida”, através de uma prova, que atribui ao aluno uma “nota 
fria, que não serve para reformular o processo [...]  

 

Esteban (2008, p.16) relata que a prática de exames distancia 

a epistemologia, teoria/ problema do conhecimento, e os indivíduos da relação 

pedagógica. A mesma autora ressalta que a avaliação cujo objetivo é medir o 

conhecimento do aluno é denominada de classificatória; é a que detecta o 

rendimento escolar como resultado, caracterizando o aluno como bom ou mau, 

e tem como função isolar o sujeito. 

Luckesi (2005) situa a prática dos exames dentre as tendências 

pedagógicas, destacando: 

 

A prática dos exames, através das provas, é compatível com a 
Pedagogia Tradicional, que está centrada na formação da 
mente lógico-discursiva do educando, através da assimilação 
dos conhecimentos admitidos como certos, com a mediação do 
educador como autoridade máxima do processo pedagógico. 
(LUCKESI, 2005 p.28)  

 

E ressalta que os educadores da pedagogia tradicional 

utilizavam a prova (instrumento de avaliação) como meio de amedrontar, 

ameaçar, humilhar e coagir os alunos. 

Veiga (1989) explica o valor da educação no período da 

colonização e a quem ela se destinava: 

 

[...] a educação não era considerada um valor social 
importante. Servia de instrumento de dominação da Colônia 
pela aculturação dos povos nativos. A tarefa educativa estava 
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voltada para a catequese e instrução dos indígenas, mas para 
a elite colonial um outro tipo de educação era oferecido. Assim, 
os índios e negros foram catequizados e os descendentes dos 
colonizadores foram instruídos. (VEIGA, 1989 p. 40) 

 

 

A avaliação não deve ser pensada de forma diferente  nem ser 

confundida com exames; o professor deve entender que a avaliação tem a 

finalidade de  ajudar o educando a conhecer seu grau de aprendizagem a fim 

de saber onde e como melhorar o processo ensino e aprendizagem. O 

educador servirá como intermediador para ajudar o aluno a superar suas 

dificuldades, utilizando estratégias diferenciadas e com objetivos bem 

definidos, pois se ele não deixar claro o que o aluno deve fazer, este corre o 

risco de não alcançar os objetivos esperados pelo professor. Seguindo esse 

pensamento JORBA e SANMARTI (2003 p. 34) asseveram: 

 

[...] os alunos que aprendem de maneira mais significativa são 
os que reconhecemos que lhes pretende ensinar o professor e 
de que maneira pensa fazê-lo. Assim se queremos um ensino 
mais eficaz, convém que os estudantes estejam conscientes do 
que vão aprender e de por que se propõem determinadas 
atividades para facilitar essa aprendizagem.  

 

Para Luckesi (2002, p.15 e 16), a avaliação no ensino escolar 

adotou a prática de provas e exames, no sentido de verificar se os alunos estão 

aptos para serem aprovados ou se serão reprovados na série, significando 

assim, uma função classificatória. O mesmo autor ressalta que a avaliação, 

como meio de constatar os avanços e dificuldades dos alunos, é compreendida 

por poucos professores, diz ainda que se nota a falta de interesse na garantia 

da aprendizagem significativa do aluno acrescentando que os professores 

trabalham de forma mecanizada.  

, Luckesi (2005, p.23), relata que o bispo protestante João 

Amós Comenius desenvolve no final do século XVI e metade do século XVII 

um novo método de trabalho chamado de Didática Magna, no qual estava 

previsto o uso dos exames como meio dos alunos serem estimulados ao 

trabalho intelectual da aprendizagem e cria também as leis para a boa 

ordenação da escola, nas quais a prática de exames deve ocorrer de hora em 

hora, todo mês, semestre e ano. 



8 

 

Cabe mencionar que a obra Didática Magna foi traduzida em 

vários idiomas e vem sendo reeditada, por se tratar de um clássico na História 

da educação. Então Comenius (2002), considera que a Ratio Studiorum, 

método de ensino anterior ao proposto por ele, era muito vaga, que as escolas 

não se preocupavam em ter vários instrumentos didáticos e que se 

organizavam: “I. Não aproveitando o tempo oportuno para exercitar os 

engenhos. II. Não organizando cuidadosamente os exercícios de modo que 

tudo avançasse gradualmente e sem erros” (COMENIUS, 2002 p.148), além de 

sobrecarregar os alunos com muitos conhecimentos.  

A Didática Magna tem sua pedagogia voltada para a arte de 

ensinar. De acordo com Comenius (2002, p.95), “nas escolas é preciso ensinar 

tudo a todos”. Segundo o autor, as escolas transformam os homens em 

verdadeiros homens, de mentes sábias. 

 Aranha (1993, p.138) entende que Comenius, em sua obra 

Didática Magna, demonstra uma preocupação em transmitir um ensino que 

interpretasse a realidade daquele momento histórico, ou seja, um ensino que 

se integrasse com a realidade do mundo concreto e real, a partir das 

experiências, das tarefas realizadas, as quais devem servir para a vida 

cotidiana. Segundo a autora, Comenius defendia um ensino para todos, um 

ensino que levasse o aluno a ter criticidade de pensamento, ou seja, a ser 

capaz de pensar por si próprio e não ser somente influenciado pelo 

pensamento de outram.  

Alguns trechos da obra de Comenius indicam as características 

da formação do indivíduo vislumbrada por ele: 

 

I. Toda a juventude nela seja educada (exceto aqueles aos 
quais Deus negou inteligência). II. Seja educada em todas as 
coisas que podem tornar o homem sábio, honesto e piedoso. 
III. Essa formação, que é a preparação para a vida, seja 
concluída antes da vida adulta. IV. E seja tal que se desenvolva 
sem severidade e sem pancadas, sem nenhuma coarctação, 
com a máxima delicadeza e suavidade, quase de modo 
espontâneo (assim como um corpo vivo aumenta lentamente 
sua estatura, sem que seja preciso esticar e distender seus 
membros, visto que, alimentado com prudência, assistido e 
exercitado, o corpo, quase sem aperceber-se, adquire altura e 
robudez); da mesma forma, os alimentos, os nutrimentos, os 
exercícios se convertem no espírito em sabedoria, virtude e 
piedade. V. Todos sejam educados para uma cultura não 
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vistosa mas verdadeira, não superficial mais sólida, de tal sorte 
que o homem, como animal racional, seja guiado por sua 
própria razão e não pela de outrem e se habitue não só a ler e 
a entender nos livros as opiniões alheias e guardá-las de cor e 
a recitá-las, mas a penetrar por si mesmo na raiz das coisas e 
delas extrair autêntico conhecimento e utilidade. A mesma 
solidez é necessária para a moral e a piedade.  VI. Que essa 
educação não seja cansativa, mas facílima: que aos exercícios 
de classe não sejam dedicadas mais de quatro horas, de tal 
modo que um só preceptor possa ensinar até cem alunos 
simultaneamente com um trabalho dez vezes menor do que o 
atualmente necessário para ensinar apenas um. (COMENIUS, 
2002, p.109). 

 

Ressalta-se que Comenius (2002, p.366) constata não haver 

limites para a mente do ser humano; quem sabe ensinar consegue ajudar o 

aluno a gravar muitas coisas em sua mente. Se o professor não conseguir isso, 

a culpa não é do aluno e sim do próprio professor. Para ele, os professores não 

podem passar muitos conhecimentos sem oferecer explicações aos alunos, e 

não devem obrigá-los a decorar informações; diz ainda que os professores 

erram ao tentar explicar sem saber o método que estão utilizando. Portanto, o 

autor destaca que o professor deve utilizar apenas um método didático. 

 

 [...] o método da nossa didática requer necessariamente que 
todos os alunos sejam confiados a um único professor que os 
instrua com as mesmas regras e os eduque plasmando-os 
gradualmente do principio ao fim, sem aceitar ninguém depois 
do inicio das aulas, nem dispensar ninguém antes do fim. 
Assim um único professor bastará mesmo para um número 
muito grande de alunos, e todos aprenderão sem lacunas e 
interrupções. Portanto, será necessário que as escolas 
públicas abram e fechem todas ao mesmo tempo durante o 
ano (a nosso ver, seria melhor no outono que na primavera ou 
em outras estações), para que o programa anual de cada 
classe seja cumprido e todos (salvos ou obtusos), conduzidos 
em conjunto à meta, sejam promovidos para a classe seguinte. 
(COMENIUS, 2002 p.367)  

 

O mesmo autor aponta que o professor não deve começar a 

trabalhar um assunto sem aprofundar sua explicação aquele que ainda não 

terminou e que deve instituir repetições e exercícios, frequentes e bem feitos, 

para propriciar uma instrução realmente sólida. Nesse sentido,  o autor diz que: 

“[...] Na escola, essa operação consistirá na repetição, nos exames e nas 
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competições, até ficar claro que tudo está perfeitamente impresso nas mentes.” 

(COMENIUS, 2002 p. 369). 

Em meados do século XVII, segundo Hilsdorf (2003 p.15), os 

jesuítas são expulsos do meio das organizações das escolas brasileiras e 

Pombal assume o sistema de ensino ditando novas ordens organizacionais e 

pedagógicas de ensino. Começa-se a implantação do ensino público, deixando 

para trás o ensino religioso e o Estado, no caso a Coroa3, fica responsável pela 

organização das instituições de ensino. A pedagogia pombalina 

institucionalizou o ensino da língua portuguesa, proibindo o Tupi, e restringindo 

o latim. Nesse período, o ideal de ensino era racional, laico e científico com 

uma organização escolar pública e estatal. 

Aranha (1993, p.166) salienta que, nesse sistema de ensino, 

ocorre a implantação das aulas régias com professores leigos, fora da 

organização Igreja. A mesma autora (1993, p.190) ressalta, ainda, que a 

preocupação com o ensino é fragmentada e que a educação não era vista 

como um todo. 

Com as transformações sociais e a disseminação da educação 

formal, algumas dificuldades foram surgindo, conforme relata Haydt (2002 p. 

83): 

 

A prova oral é um dos recursos mais antigos da avaliação. Mas 
ela é de difícil aplicação nas classes numerosas, porque, como 
os alunos são avaliados individualmente, requer muito tempo 
para sua realização. [...] Era mais difícil ditar as perguntas ou 
escrevê-las na lousa para que os estudantes respondessem 
por escrito.  
 

Esta mesma autora relata que a partir dessa dificuldade e 

visando uma melhoria no ensino, surge em meados do século XIX, 

precisamente, em 1845, surge a ideia de prova escrita. 

Haydt (1995) ressalta que a educação tem sido posta em dois 

sentidos: o social, que reconhece a educação por meio da cultura do seu 

tempo histórico e social, em que se vive abrangendo, assim uma transmissão 

de conhecimentos, normas, valores, crenças e costumes. Estes são 

transmitidos dos adultos para os mais novos. Por outro lado, a educação, no 

                                                 
3
 Símbolo da soberania de um rei ou imperador 
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sentido individual, tem o intuito de desenvolver as habilidades e 

potencialidades de cada ser.  

Para essa mesma autora, “o ensino é uma ação deliberada e 

organizada” (HAYDT, 1995 p.12). Ensinar é uma atividade pela qual o 

professor, por meio de métodos adequados, orienta a aprendizagem dos 

alunos. “Ensinar e aprender são duas faces de uma mesma moeda”.  

 Haydt (2002) destaca que, atualmente, estamos vivendo em 

um sistema de ensino seriado. No Brasil, as instituições de ensino utilizavam 

avaliações somativas, objetivando dar notas para uma possível promoção. Ela 

caracteriza a avaliação da aprendizagem como um processo contínuo e 

sistemático, funcional orientador e integral. 

 

A avaliação deve ser um instrumento para estimular o interesse 
e motivar o aluno para maior esforço e aproveitamento, e não 
uma arma de tortura ou punição. Nesse sentido, a avaliação 
desempenha uma função energizante a medida que serve de 
incentivo ao estudo. Mas complementando esta função 
avaliação, desempenha, também, outra: a de feedback ou 
retroalimentação, pois permite que o aluno conheça seus erros 
e acertos. (HAYDT, 2002 p. 26-27) 

  

Luckesi (2005, p.15) destaca que, nas instituições escolares, 

desde o ensino fundamental até o ensino superior, ainda ocorre a prática de 

exames em vez da avaliação da aprendizagem. Ele salienta que os exames 

são seletivos, pontuais, classificatórios, antidemocráticos e com uma prática 

pedagógica autoritária.  Os exames são: seletivos ,por excluírem os alunos que 

não sabem um determinado assunto; pontuais,  por neles não haver a  

preocupação com questões, tais como considerar se os educandos se 

confundiram ou esqueceram a resposta na hora reservada para a atividade em 

questão; classificatórios, por fornecerem uma escala de valores, ao aprovarem 

e reprovarem; antidemocráticos, por ao excluírem o aluno e nesse caso, os 

exames não estão promovendo a prática da democracia,  que visa a inclusão 

de todos os alunos e não a exclusão, e se caracterizam com uma prática 

pedagógica autoritária, pois, na maioria das vezes, os educadores utilizam os 

exames para controlar os alunos.  

Luckesi (2005) alerta que atualmente, apesar do progresso do 

conceito de avaliação da aprendizagem, os educadores continuam agindo 
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como os jesuítas da pedagogia tradicional ressalta que hoje, na escola 

brasileira, pública ou particular, dos níveis de ensino fundamental, médio ou 

superior, praticam-se exames escolares, ao invés de procurar uma melhora na 

qualidade pedagógica da avaliação, para assim utilizá-la como um diagnóstico 

e uma reorientação do ensino e aprendizagem. Estes exames têm o objetivo de 

julgar aprovando ou reprovando os alunos levando-os a executar as respostas 

adequadas à questão perguntada, são seletivos e antidemocráticos, ao excluir 

os estudantes. 

 

[...] os exames são úteis e necessários na situação que exigem 
classificação, como os concursos, aos quais, cada um de nós, 
aqui e acolá, se submete [...] [...] são úteis também em 
situações que exigem uma certificação de conhecimentos 
[...][...] assim, na sala de aula, os exames não fazem sentido, 
devido, nesse espaço, nem a classificação nem a certificação 
serem necessárias, na medida em que esse é um espaço de 
aprendizagem e não de demonstração do que já sabe 
(LUCKESI,2005 p. 34-35). 

 

Esse mesmo autor diz que o exame tem o objetivo de testar o 

educando; visa apenas dados quantitativos; nele se destaca que o importante é 

a nota do educando, para então classificá-lo ao passá-lo de série, de período, 

ou grau. Enquanto a avaliação da aprendizagem consiste em diagnosticar o 

nível de conhecimento adquirido pelo aluno; também ajuda o professor a 

verificar falhas no ensino, possibilitando-lhe a repensar novas maneiras e 

atitudes a serem tomadas nos processos de ensino e aprendizagem. O autor 

diz que não é necessário o uso de exames na escola como meio de avaliação, 

pois os alunos não estão na sala de aula para concorrer a um cargo ou para se 

classificarem, mas sim para a obtenção de uma aprendizagem significativa. 

 

[...] o que cabe a um processo educativo e a um educador, que 
trabalhe com avaliação, é investir no processo para que ele 
seja bem sucedido e o registro dos resultados, ao final de um 
bimestre, de um semestre ou de um ano letivo, representa seu 
testemunho de que esse educando trabalhou com ele e que 
aprendeu o necessário dentro da disciplina ou de determinada 
série escolar em que trabalhou. (LUCKESI, 2005 p. 30) 
 

Para Luckesi (2005), existem diferença entre exame e 

avaliação; aquele mostra “o que” o aluno conseguiu fazer e esta mostra os 
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resultados atingidos pelo professor e aluno. Esteban (2008, p.35) ressalta que 

a avaliação ajuda a refletir sobre o ensinar e o aprender, provocando um 

constante diálogo entre os diversos instrumentos avaliativos e o resultado. 

Seguindo a mesma perspectiva, Barlow (2006) apresenta sua 

percepção, segundo a qual avaliar é verificar como está a aprendizagem do 

aluno, descobrir  se a aprendizagem adquirida e o que ainda é necessário 

oferecer-lhe.  Enfim, o autor entende que é um instrumento de comunicação 

entre o professor e o aluno; quando existe esta comunicação o aluno progride. 

 

Como se vê, sendo mensagem que retorna, ou seja, feedback, 
a avaliação escolar tem como única finalidade melhorar o 
desenrolar da ação e torná-la mais condizente com seu projeto 
– do mesmo modo que, em matéria de comunicação, um 
feedback procura tornar uma mensagem mais fiel às suas 
intenções. Ao criticar a dissertação de filosofia de um aluno, 
seu exercício de geometria, sua prática no drible, etc., um 
professor pretende, pelo menos em princípio, ajudá-lo a 
melhorar seu trabalho. (BARLOW, 2006 p.15) 

 

Essa percepção do ato de avaliar nos remete a uma concepção 

de educação possível de compreender por meio da obra de Freire (1996, p.10), 

o qual diz que saber ensinar não consiste apenas em transmitir conteúdos, mas 

sim em ensinar a pensar corretamente. Vale ressaltar que ensinar é mostrar 

como aprender, ou seja, ao ensinar o educador aprende, já que o aprender 

antecede o ato de ensinar. Sendo assim, o professor precisa perceber, na 

avaliação, uma oportunidade de aperfeiçoamento do seu trabalho e  o aluno, 

meio de desenvolvimento  da sua aprendizagem.  

 

Avaliar, como tarefa docente, mobiliza corações e mentes, 
afeto e razão, desejos e responsabilidades. É uma tarefa que 
da identidade à professora, normatiza sua ação, define etapas 
e procedimentos escolares, media relações, determina 
continuidades e rupturas, orienta a prática pedagógica. 
(ESTEBAN, 2008 p. 14) 

 

Outros autores têm a mesma percepção a respeito da 

avaliação, como Freitas (2008) que propõe o diálogo dos saberes e da prática 

na sala de aula, a compreensão do erro para transformá-lo em uma nova 

aprendizagem, a interação entre professor e aluno, a intervenção do professor 

com intuito de  problematizar os conhecimentos formulados pelos alunos. 
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Nessa relação, o professor acaba por conhecer o aluno com 

quem desenvolve suas atividades pedagógicas, tal como prevê ESTEBAN (2002 

p. 133). 

 

O/ a professor/a precisa apropriar-se da compreensão do/a 
aluno/a, eixo do processo de avaliação, pois uma resposta 
diferente da esperada não significa ausência de conhecimento, 
pode ser uma solução criativa com a utilização das ferramentas 
e conhecimentos que ele possuía.  

 

Esteban (2008) ressalta que a professora avalia seus alunos 

por meio de: provas, relatórios, fichas, registros, etc, e sente dificuldades para 

avaliar a aprendizagem dos alunos, em meio às constantes pressões 

cotidianas que refletem nos resultados das avaliações. 

Oliveira e Pacheco (2008) ressaltam que a avaliação faz parte 

do currículo escolar, desde que seja um processo pedagógico e salienta a 

necessidade de que o currículo e os instrumentos avaliativos caminhem juntos 

rumo a uma aprendizagem significativa. 

Pujol (2003 p. 129) diz que a avaliação é necessária para 

completar o processo de ensino aprendizagem, pois para o autor 

necessitamos: 

- [...] saber se é preciso ajustar nossa ação pedagógica às 
necessidades grupais e individuais. 
- [...] saber em que grau nossos alunos atingiram os objetivos 
propostos. 
- [...] saber, com a máxima precisão possível, qual é     o ponto 
de partida em uma nova aprendizagem. 
- [...] comunicar o que está acontecendo com a aprendizagem 
de cada aluno.  
 
  

 Para o desenvolvimento do estudo se faz necessário 

conhecer o conceito e as modalidades de avaliação presentes na sociedade 

atual e que serão apresentados a seguir.  

 

2.1 Conceito e Modalidades de Avaliação 

  

Para Luckesi (2002, p.92), a palavra avaliar é originária do 

latim e provém da composição valere, que significa "dar valor a”.  A palavra 

avaliar significa: o verbo avaliar deriva do radical Val- do latim valere, passer 
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bem, ter força, prevalecer, ser capaz, acrescido do a- protético e do sufixo- are 

e passou a significar, de acordo com o dicionário; “Calcular ou determinar o 

valor, o preço ou o merecimento de”.  

Haydt (1995, p.286) afirma que a avaliação vem sendo 

desenvolvida nas escolas por meio de provas e exames, com o sentido de 

atribuir nota ao aluno, para reprová-lo ou permitir que ele seja promovido a 

série seguinte. Como consequência, avaliar assume um caráter seletivo e 

competitivo, remetendo o termo “avaliação” a ações que condizem com o 

respectivo conceito. 

Outra pesquisadora, que se dedica ao estudo do tema, é 

Hoffmann (2006); ela esclarece que a avaliação tem sido um fenômeno 

indefinido revela que, para os professores, a teoria não condiz com a prática.  

Nota-se uma contradição entre o discurso e a prática avaliativa, e esta 

contradição, está, talvez relacionada com as experiências adquiridas durante a 

graduação e no exercício profissional, conforme afirma a autora: 

 

(...) a prática avaliativa do professor reproduz e (assim) revela 
fortemente suas vivencias como estudante e como educador. 
(...) expressam princípios metodologias de uma avaliação 
estática e frenadora, de caráter classificatório e 
fundamentalmente sentencivo. (HOFFMANN, 2006, p.12) 
 

 

Diante disso, Luckesi (2002, p. 85) ressalta que a prática da 

avaliação da aprendizagem resulta da preocupação  do professor em saber se 

o aluno aprendeu o que ele ensina. 

  

O ato de avaliar implica em coleta, análise e síntese dos dados 
que configuram o objeto da avaliação, acrescido de uma 
atribuição de valor ou qualidade, que se processa a partir da 
comparação da configuração do objeto avaliado com um 
determinado padrão de qualidade previamente estabelecido 
para aquele tipo de objeto. O valor ou qualidade atribuídos ao 
objeto conduzem a uma tomada de posição a seu valor ou 
contra ele. E o posicionamento a favor ou contra o objeto, ato 
ou curso de ação, a partir do valor ou qualidade atribuídos, 
conduz a uma decisão nova: manter o objeto como está ou 
atuar sobre ele. (LUCKESI, 2002 p. 93) 
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Para complementar a descrição do processo avaliativo exposta 

na citação, convém citar Hoffmann (2006) que afirma ser a avaliação da 

aprendizagem vista como fazer testes ou medições. Para a autora, medir é 

determinar a quantidade, volume, de alguma coisa e se refere somente  dados 

quantitativos como fazer um teste, uma experiência.  

Em se tratando de resultados, Luckesi (2002 p.88) esclarece 

como estes são estabelecidos pelo professor: 

 

No caso dos resultados da aprendizagem, os professores 
utilizam como padrão de medida o “acerto” de questão. E a 
medida dá-se com a contagem dos acertos dos educandos 
sobre um conteúdo, dentro de um certo limite de possibilidades 
equivalentes à quantidade de questões que possui o teste, 
prova ou trabalho dissertativo. (LUCKESI 2002 p.88) 

 

 Hoffmann (2006, p. 47 e 48) diz que a ação de testar é 

utilizada pelos professores para verificar o desempenho, do aluno, para 

constatar se ele aprendeu o conteúdo passado sem interpretar os resultados 

assinalados pelo teste. 

 

[...] tal entendimento dos professores sobre as finalidades dos 
testes em educação, reforça o pressuposto que venho 
desenvolvendo. Ou seja, se o professor: (a) aplica testes para 
simplesmente constatar os resultados, e (b) expressa tais 
resultados, a seguir, em valores numéricos, temos aí dois 
procedimentos que contribuem fortemente para a concepção 
de avaliação sentenciva e classificatória: o teste é a prova que 
comprova um resultado numérico atribuído pelo professor. 
(HOFMANN, 2006 p.47) 

 

Medeiros (1981, p. 6) considera que a medida e a avaliação 

fazem parte da ação educativa, podem ser vistas como partes de um mesmo 

processo, pelo professor ou pelos responsáveis que compõem o âmbito 

escolar. Entretanto, para o mesmo autor, a “medida levanta informações frias e 

acuradas e a avaliação ajuíza o valor relativo de cada um destes dados para 

fins que se pretendem atingir”. (MEDEIROS, 1981, p. 6) 

Partindo dessa concepção, as referências teóricas apresentam 

diversas possibilidades para a prática avaliativa, conforme relacionado a seguir.  

 Jorba e Sanmarti (2003, p.27) compreendem a avaliação como 

regulação, ou seja, uma avaliação com caráter pedagógico, regulador para de 
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ajustar, corrigir e alterar o que for necessário a fim de superar as falhas. Neste 

sentido a avaliação do ensino e aprendizagem envolve três etapas: 1. coleta de 

informações; 2. análise dessas informações e 3. tomada de decisões. 

Haydt (2002) entende que a avaliação do ensino e 

aprendizagem apresenta três modalidades: diagnóstica, formativa e somativa. 

A avaliação diagnóstica ocorre no início de um conteúdo, semestre ou ano, a 

formativa ocorre durante todo o período de ensino e a somativa no final de um 

conteúdo, semestre ou ano. 

As modalidades de avaliação apresentadas por Haydt (2002, 

p.16) são também definidas por outros autores, como Luckesi (2002 p. 81), 

Jorba e Sanmarti (2003). 

 Para Luckesi (2002 p. 81), a avaliação diagnóstica “é um ato 

de compreensão do estágio de aprendizagem que se encontra o aluno, tendo 

em vistas tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no 

seu processo de aprendizagem”. 

 Jorba e Sanmarti (2003) entendem que a avaliação 

diagnóstica deve ocorrer no início do ano, semestre ou conteúdo, e que ela 

consiste em diagnosticar, e verificar a aprendizagem do educando e em   

valorizar os seus conhecimentos prévios, para posteriormente utilizá-los como 

ponto de partida.   

 

Se a avaliação não assumir a forma diagnóstica, ela não 
poderá estar a serviço da proposta política –“estar interessado 
em que o educando aprenda e se desenvolva” -, pois se a 
avaliação continuar sendo utilizada de forma classificatória, 
como tem sido até hoje, não viabiliza uma tomada de decisão 
em construção dos resultados esperados. A avaliação da 
aprendizagem, como temos definido em outras ocasiões, nada 
mais tem feito do que classificar o educando num certo estágio 
de desenvolvimento e dessa forma não auxilia a construção de 
resultados esperados. (LUCKESI, 2002 p. 150) 

 

Nas perspectivas de Luckesi (2002 p.81), a avaliação 

diagnóstica visa um processo de democratização do ensino, e esta deve ser 

praticada com compreensão e comprometimento para que auxilie na 

aprendizagem do educando. 

Como mencionado, Jorba e Sanmarti (2003) constatam que a 

avaliação formativa ocorre durante o ano letivo, com a finalidade de verificar se 
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os objetivos propostos estão sendo alcançados, tem a função de orientar e 

constatar o que o educando aprendeu  e de orientá-lo, possibilita a coleta de 

dados para as tomadas de decisões e para que posteriormente seja possível 

retomar o conteúdo que o educando não conseguiu compreender. Para isso é 

necessário que faça uso do feedback, tanto o aluno, em relação ao seu 

desempenho, quanto o professor para analisar sua prática e suas propostas . 

Essa função da avaliação ajuda o aluno a intensificar sua participação e, 

possivelmente, a aprender mais e promove a superação dos obstáculos, como 

afirma Pigrau (2003 p.106): 

 

Trata-se de conseguir que os alunos sejam capazes de criar 
suas próprias estratégias e instrumentos que os tornem 
conhecedores de seus interesses, possibilidades, dificuldades 
e, sempre, do ponto da aprendizagem em que se encontram. 
Muitas vezes, dizemos que os professores são os que corrigem 
“trabalhos” realizados, mas, de fato, apenas detectamos erros 
e acertos, já que a correção somente pode ser feita por quem 
realizou o trabalho.  

 

Jorba e Sanmarti (2003) também comentam sobre a avaliação 

somativa, esta que ocorre no final do ano, semestre ou de cada conteúdo, tem 

a função de verificar se os alunos atingiram os objetivos pretendidos no 

bimestre, curso ou, em cada conteúdo, ou seja, medir em que nível está a 

aprendizagem do aluno, em relação ao grau de aprendizagem ou como, o 

professor trabalhou o conteúdo. Isso tendo por objetivo reprovar ou aprovar o 

aluno.  

Segundo os mesmos autores, o professor é responsável pela 

regulação em orientar o processo avaliativo, mas este processo requer um 

elevado custo de tempo, uma busca constante de informações sobre a 

aprendizagem do aluno. 

Para Werneck (1995), não se deve avaliar o aluno somente no 

final de um conteúdo, bimestre ou ano letivo, mas sim em cada passo da 

aprendizagem para poder verificar se existem falhas durante o processo de 

ensino aprendizagem e repará-las rapidamente. 

No intuito de expor as modalidades de avaliação apresentadas 

por meio de pesquisadores que se dedicam a estudar o tema avaliação, são 
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apresentados a seguir os instrumentos avaliativos mencionados na bibliografia 

levantada.  

 

2.3 Instrumentos Avaliativos 

 

Os instrumentos avaliativos são elaborados para auxiliar no 

processo de verificação da aprendizagem do aluno. Nesse sentido, Hoffmann 

(2005 p. 112) esclarece que eles têm dupla função: 

 

 Para o professor: elemento de reflexão sobre os 
conhecimentos expressos pelos alunos x elemento de reflexão 
sobre o sentido da sua ação pedagógica; 

 Para o aluno: oportunidade de reorganização e 
expressão de conhecimentos construídos e procedimentos de 
aprendizagem. 

 

Oliveira e Pacheco (2008) compreendem que os professores 

dever ser criativos na produção de novos instrumentos e formas de avaliar, 

para que seja possível a substituição das provas e testes utilizados nas 

escolas. 

Freitas (2008 p.80) sugere que o registro avaliativo é um 

recurso investigativo da aprendizagem do aluno, praticado pelo professor, tal 

procedimento poderia substituir os modelos burocráticos e padronizados do 

sistema atual. Pois, segundo a mesma autora, ele contribui para facilitar o 

acompanhamento da aprendizagem do educando. 

  Os estudos de Hoffmann (2005, p. 121) indicam que os 

melhores instrumentos de avaliação “[...] são todas as tarefas e registros feitos 

pelo professor que o auxiliam a resgatar uma memória significativa do 

processo, permitindo uma análise abrangente do desenvolvimento do aluno”. A 

seguir são apresentados alguns instrumentos e formas de acompanhamento da 

avaliação dos alunos.  

A observação é um processo avaliativo que pode ser utilizado 

em todos os níveis de ensino desde a educação infantil, até nos cursos de pós 

graduação; entretanto, segundo a autora, é uma prática mais comum nos 

primeiros anos escolares. O observador é o mediador da situação real e 

responsável pela veracidade dos dados coletados; ele deve ter objetividade e 
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clareza sobre os pontos e situações que irá observar, deve fazê-lo com 

frequência, para averiguar o desenvolvimento dos educandos.   

Haydt (1995) afirma que a observação e o registro são técnicas 

que melhor possibilitam ao professor conhecer seus alunos.  Ao observá-los 

durante as atividades: exercícios no caderno, trabalhos em grupo, desenhos, 

pintura ou jogos e o professor pode identificar as dificuldades e o progresso na 

aprendizagem. 

Pela observação, Werneck (1992) afirma que o professor 

consegue perceber aqueles que estão e os que não estão progredindo, além 

de ser uma prática capaz de proporcionar um feedback da aprendizagem do 

aluno em virtude da atuação do professor na sala de aula. 

 

[...] Basta observar. Somando as observações ao longo do ano 
letivo, no último bimestre o professor terá amplo conhecimento 
de cada aluno e sua educação terá sido personalizada e, ao 
mesmo tempo socializada. 
Somando observação e correção dos trabalhos de grupo terá o 
professor um ganho de tempo e terá feito uma avaliação sem 
aplicar provas. (WERNECK, 1995 p. 105) 
 

Na visão de Melchior (1999), a observação detecta aspectos do 

desenvolvimento que as provas ou outros instrumentos avaliativos não 

detectam. A observação pode ser classificada em informal ou ocasional, se não 

foram previamente programadas, e formal ou sistematizada, se foi organizada 

e planejada com antecedência.  Como vários outros instrumentos avaliativos, 

também a observação tem suas vantagens e desvantagens. De acordo com a 

autora, as vantagens são: 

 

- a possibilidade de obter dados importantes que não podem 
ser constatados de outra forma; 
- o registro da ocorrência pode ser feito durante a mesma; 
- não requer participação do indivíduo observado; 
- facilita a análise de todas as dimensões do comportamento 
humano. (MELCHIOR, 1999 p. 77 e 78) 
 

Em relação às desvantagens destacadas pela autora, estão: 

 

- deixa margem a subjetividade do observador; 
- exige disponibilidade de tempo do observador; 
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- a possibilidade de pessoas, se souberem que estão sendo 
observadas, criarem impressões desfavoráveis ou favoráveis; 
- não aparecerem no momento da observação, os fatos 
esperados; 
- número limitado de fatos, pelo pouco tempo que o professor 
usa para realizar as observações. (MELCHIOR, 1999 p.78) 

 

O Seminário segundo Haydt (1995, p.194), é uma estratégia 

de ensino aprendizagem, que pode ser utilizada como instrumento avaliativo. 

Sua função é contribuir para ampliar os meios de aprendizagem, mostrar novos 

caminhos.  Após suas percepções, o professor pode avaliar o trabalho dos 

alunos, os conteúdos assimilados e as técnicas utilizadas para comunicação. 

Um dos objetivos do Seminário é de complementar as aulas expositivas em 

todas as disciplinas, para firmar ou aprofundar a  aprendizagem. 

A prova é um instrumento muito importante, desde que o 

professor saiba utilizá-la; deve ser usada com o objetivo de verificar a 

aprendizagem do aluno. Não pode ser considerada como avaliação e sim como 

um instrumento avaliativo. Segundo Haydt (2002, p. 96), a linguagem da escrita 

tem de estar de acordo com a utilizada pelo professor em aula, para que o 

aluno entenda, e não apresentada com um vocabulário que este desconheça. 

A prova pode ser classificada em três tipos: oral, objetiva e dissertativa. 

Para Haydt, a prova oral é um instrumento pouco utilizado 

atualmente nas escolas. De acordo com a autora, ela permite “avaliar a 

capacidade reflexiva e crítica do estudante” (2002, p. 61). Sua função é avaliar 

os conhecimentos e habilidades por meio da fala.  

Segundo a mesma autora, a prova oral apresenta algumas 

desvantagens: 

 

 oferece uma amostra reduzida do conhecimento do aluno, 
pois o pequeno número de perguntas não abrange todos os 
conteúdos estudados; 

 os atributos pessoais do aluno (fluência verbal, capacidade 
de expor oralmente as idéias, simpatia, desembaraço ou 
timidez,etc.) interferem no resultado; 

 o julgamento é imediato e, não havendo padrões fixos, 
torna-se subjetivo; 

 requer muito tempo para sua realização, pois os alunos são 
avaliados individualmente; 
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 não há igualdade de questões nem de condições ambientais 
(pois as perguntas são diferentes para cada aluno, e sendo a 
ocasião do exame também diferente, a receptividade do 
professor às respostas dadas pode variar). (HAYDT, 2002, p. 
62) 

 

A prova objetiva ou testes, na visão de Haydt (2002, p.), tem a 

função de constatar se os objetivos cognitivos estão sendo alcançados. Este 

instrumento avaliativo possibilita: 

 

 Avaliar vários objetivos ao mesmo tempo, fornecendo uma 
ampla amostra do conhecimento do aluno (pois os testes são 
construídos por numerosas questões); 

 Possibilita um julgamento objetivo e rápido, sendo que a 
correção é relativamente simples (pois cada questão admite, 
em geral, uma resposta); 

 Elimina o aspecto subjetivo da correção e interferência das 
características pessoais do aluno (tais como fluência verbal, 
habilidade escrever etc.), pois se limita ao conteúdo da matéria; 

 Seus resultados podem ser submetidos a tratamento 
estatístico. (HAYDT, 2002 p. 60)  

 

Medeiros (1981) entende que a prova objetiva é composta por 

questões especificas com apenas uma resposta certa, fato este que facilita a 

sua correção, pois não depende da interpretação do professor na hora de 

atribuir as notas. Mesmo um grande número de questões, não acarreta ônus 

para o professor durante a correção. 

Em relação às provas objetivas, Haydt (2002 p. 60) diz que 

elas facilitam a copia do colega próximo em uso de cola. Segundo a autora, 

esse tipo de prova “não avalia as habilidades de expressão” e “restringem as 

respostas do aluno”. 

Já a prova dissertativa na visão de Haydt (2002) é fácil de 

organizar, possibilita a verificação da capacidade reflexiva do aluno e também 

o ajuda na organização e expressão de suas ideias ao escrever. Este 

instrumento avaliativo também apresenta vantagens e desvantagens. 

De acordo com Haydt (2002, p.117), a prova dissertativa 

apresenta as seguintes vantagens: 
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 Permite avaliar processos mentais superiores, como a 
capacidade para analisar, organizar e sintetizar o 
conhecimento, aplicá-lo e avaliá-lo, e a habilidade para exprimir 
opiniões e idéias, usando uma linguagem exata e adequada. 

 A probabilidade de acerto casual é reduzida. [...] Na questão 
dissertativa, o aluno deve organizar a resposta e usar sua 
linguagem para exprimi-la. Por isso, a possibilidade de acertar 
por adivinhação ou causalidade é muito pequena. 

 A organização é relativamente fácil e rápida. Para elaborar uma 
prova de dissertação gasta-se menos tempo do que para 
construir um teste com questões objetivas. 

 Pode ser copiada da lousa. [...] pois a prova de dissertação  
contém poucas questões.  
 

Do mesmo como apresentam na visão da autora as seguintes 

desvantagens: 

 

 Pouca fidedignidade na correção. [...] Os estudos 
evidenciam que, muitas vezes, não há concordância quanto ao 
julgamento e atribuição de nota ou conceito à mesma 
dissertação de um aluno, realizado por diversos professores na 
mesma ocasião e pelo mesmo professor em duas ocasiões 
diferentes. 

 A amostragem é limitada. A questão dissertativa requer 
certo tempo para ser respondida, pois, antes de escrever, o 
aluno deve refletir e organizar os dados para a formulação da 
resposta. [...]. 

 Requer muito tempo para a correção. Devido ao fato de a 
questão dissertativa permitir respostas amplas e variadas, 
algumas vezes com possibilidade de diferentes abordagens, o 
processo de correção (leitura das respostas, julgamento e 
atribuição de notas) é demorado e trabalhoso. (HAYDT, 2002, 
p. 117-118). 

 

Luckesi (2005, p.25) destaca que a prova surgiu com a 

intenção de classificar e punir os alunos; portanto, a prova é vista, mesmo nos 

dias atuais, com a função classificatória. 

Calatayud (2003, p.96) relata que os alunos do ensino 

fundamental ficam nervosos e temem a avaliação, pois, ao assimilar referência 

essa palavra já os leva a pensar em prova e os deixa preocupados em relação 

ao resultado; concebem a avaliação como fator de aprovação ou reprovação, o 

que equivale a castigo ou punição para os indivíduos que não atingem os 

objetivos pretendidos. 
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De maneira semelhante, Luckesi (2002, p.18) ressalta que os 

professores utilizam as provas para amedrontar os alunos, para emitir um 

julgamento de acordo com os resultados e não como um instrumento do 

processo de ensino e aprendizagem. O professor deve mudar essa concepção, 

considerar a avaliação como instrumento para aperfeiçoar a aprendizagem do 

aluno. Nesse sentido, o que importa não é a nota como classificatória o aluno, 

mas sim a aprendizagem que o aluno constrói durante o percurso. 

Nesse sentido, Werneck (1995, p.42) ressalta que não 

devemos corrigir uma prova esperando as respostas adequadas; devemos 

levar em consideração o percurso do processo de ensino aprendizagem. 

Werneck (1995 p. 42) acrescenta: “as avaliações não podem continuar a ser 

instrumentos de tortura”. 

O Portfólio segundo Quintana (2003, p.170), é um instrumento 

avaliativo que atende as necessidades dos alunos, pais, professores, equipe 

pedagógica, orientando as ações docentes e discentes para a verificação dos 

aspectos que evoluíram e daqueles que precisam melhorar, no 

desenvolvimento dos alunos.  

Na construção do portfólio, os alunos são participantes ativos 

do processo, aprendem a identificar o que sabem e o que não sabem, é um 

instrumento que facilita ao aluno refletir sobre a aprendizagem adquirida e, 

durante sua elaboração, promovem avaliar-se. 

De acordo com Quintana (2003), o uso do portfólio ajuda a: 

 

 Avaliar e analisar como os estudantes escrevem sob 
diversas condições e circunstâncias para vários destinatários e 
com propósitos diferentes. 

 Coletar informações sobre os processos e produtos. 

 Utilizar a reflexão para descobrir modelos retóricos e 
culturais dos estudantes que incidem na aprendizagem da 
redação. 

 Envolver o estudante no processo de Avaliação. 
(QUINTANA, 2003 p. 170) 
 

 

O Mapa Conceitual é também uma estratégia de ensino 

aprendizagem, que pode ser utilizada como instrumento avaliativo. De acordo 

com Moreira e Buchweitz (1987), o mapa conceitual é um instrumento 
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avaliativo qualitativo que rompe com os instrumentos tradicionais. O mapa 

conceitual avalia o conhecimento que o aluno tem sobre um determinado 

conteúdo, possibilitando verificar as mudanças ocorridas na sua estrutura 

cognitiva e permitindo a coleta de dados que levem ao feedback para o 

processo de ensino aprendizagem. 

Segundo os mesmos autores, o mapa conceitual é um 

diagrama que pode ser usado em todas as disciplinas, tais como: Português, 

Matemática, História.  

Como os outros instrumentos já citados apresenta vantagens e 

desvantagens. 

As vantagens: 

 

 Enfatizar a estrutura de uma disciplina e o papel dos 
sistemas conceituais no seu desenvolvimento; 

 Mostrar que os conceitos de uma certa disciplina diferem 
quanto ao grau de inclusividade e generalidade e apresentar 
esses conceitos numa certa ordem hierárquica de inclusividade 
que facilite a aprendizagem e retenção dos mesmos; 

 Promover uma visão integrada do assunto e uma espécie 
de “listagem” daquilo que foi abordado nos materiais 
instrucionais. (Moreira e Buchweitz, 1987 p. 41 e 43) 

 

As desvantagens: 

 

 Se o mapa não tiver significado para os alunos, eles 
poderão encará-lo apenas como algo mais a ser memorizado; 

 Os mapas podem ser muito complexos ou confusos e 
dificultar a aprendizagem e retenção, ao invés de facilitá-las;  

 A habilidade dos alunos para construir suas próprias 
hierarquias conceituais pode ficar inibida em função do fato de 
que já recebem prontas as estruturas propostas pelo professor 
segundo sua própria percepção e preferência. ((Moreira e 
Buchweitz, 1987 p. 43) 
 

 

A Auto avaliação segundo Jorba e Sanmarti (2003) é uma 

proposta pedagógica que sugere ao professor a utilização de uma série de 

estratégias que levem o aluno a refletir sobre seu desempenho, 

comprometimento, participação e envolvimento nas tarefas propostas.  O 

objetivo é ajudar o aluno a compreender como ele aprende, como ele se 
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socializa, como funciona seu mecanismo de construção do conhecimento, 

como se relaciona com os colegas e com o professor.  

Haydt (2002) afirma que a auto-avaliação, ocorre no momento 

em que o aluno avalia a sua própria aprendizagem.  Na visão da autora “os 

alunos devem adotar uma atitude crítica inicialmente sobre seu comportamento 

e em relação a seus próprios conhecimentos”. (HAYDT, 2002, p. 147). 

 

[...] uma forma de apreciação normalmente usada quando nos 
dedicamos a atividades significativas, decorrentes de um 
comportamento intencional. O aluno quando bem orientado, 
também sabe dizer quais são seus pontos fortes, o que 
aprendeu e em que precisa melhorar. Na escola, a auto-
avaliação é a apreciação feita pelo próprio aluno, dos 
resultados por ele obtidos. (HAYDT, 2002, p. 147). 
 

 

O exercício de auto-avaliação do aluno também fornece informações 

para que o professor avalie sua prática pedagógica. 

No encaminhamento deste estudo serão abordadas a seguir as 

orientações sobre a avaliação, contidas na legislação, que norteiam os 

trabalhos no Ensino Fundamental, nos anos iniciais, aos quais se destina esta 

investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A AVALIAÇÃO E A LEGISLAÇÃO  

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem anuncia, em 

seu artigo 26, que todo cidadão tem direito à educação gratuita em todos os 

níveis de ensino. Para que a educação gratuita  seja transmitida com qualidade 
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e com comprometimento  garantindo-se uma aprendizagem significativa, deve-

se lançar mão de todos os recursos e meios disponíveis e condizentes. 

Uma das estratégias para promover uma educação voltada ao 

desenvolvimento do aluno é pensar na avaliação como parte integrante do 

processo de ensino/aprendizagem. A avaliação do ensino e aprendizagem 

coleta e fornece dados para o professor, para o próprio aluno e para o 

colegiado da escola. 

Para estimular um processo avaliativo coerente com as 

finalidades da educação atual, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional4 – LDB, nº 9394/96, em seu Art. 24, no inciso V propõe que para a 

verificação do rendimento escolar serão observados 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; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com 
atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação do aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 
escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em 
seus regimentos. (BRASIL, Capitulo II, Seção I) 

 

O texto da LDB, nº 9394/96 estabelece, como direcionamento 

para as instituições escolares, uma avaliação do aluno com acompanhamento 

diário, periódico e contínuo. A referida Lei sugere um caráter diagnóstico, 

quando fala em acompanhamento constante do desenvolvimento do aluno.  

Outro aspecto da avaliação apresentado na LDB, nº 9394/96,  

é o seu caráter formativo cujo o objetivo não são apenas as notas e sim  todo o 

processo para  chegar  a determinada nota. 

A LDB, nº 9394/96, destaca que não basta preocupar-se 

somente com o aspecto quantitativo, deve dar-se também a máxima 

importância ao aspecto qualitativo, ou seja, à qualidade do desempenho do 

                                                 
4
 Lei Federal nº 9394, aprovada em 20 de dezembro de 1996. Sancionada pelo governo presidencial de 

Fernando Henrique Cardoso. 
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aluno, no processo de ensino aprendizagem, não deve prevalecer a quantidade 

numérica.    

Ao estabelecer que o ato de avaliar deve ser constante,  o 

documento sugere  que o processo avaliativo  seja feito para verificar não 

apenas o progresso qualitativos do aluno, mas também o desempenho do 

professor perante a avaliação da aprendizagem,  no recurso à metodologia, ao  

instrumento e a sua postura profissional.  

Além da LDB, nº 9394/96, as instituições escolares contam 

com outros documentos norteadores suas decisões e encaminhamentos. No 

intuito de melhor compreender este estudo, é indispensável o conhecimento 

das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Brasil, (1997 p. 81) refere-se às diretrizes como estruturadoras 

do ensino, que se põem a frente da visão tradicional, cujo conceito de 

avaliação pode ser entendido como parte integrante do sistema educacional, 

cuja a função é regular  orientar a aprendizagem do aluno e o desempenho do 

próprio professor. 

Analisando-se os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, 

nota-se que a avaliação integra o processo de ensino/aprendizagem. o 

documento sugere que a avaliação seja continua e sistemática com a finalidade 

coletar informações, guiar e orientar a prática pedagógica, e verificar como está 

a aprendizagem do aluno, o que ele assimilou e o que não conseguiu assimilar. 

Segundo os PCNs a avaliação deve ser realizada não só pelos professores 

mas também pela escola e isso deve constar na proposta curricular. O referido 

documento reafirma que a avaliação seja contínua, com vistas a atender as 

necessidades dos alunos e também dos professores, e  sirva para a reflexão 

sobre  a aprendizagem e, também, sobre as práticas pedagógicas dos 

envolvidos no processo:  

 

A avaliação ao não se restringir ao julgamento sobre os 
sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida como um 
conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar 
e orientar a intervenção pedagógica. Acontece contínua e 
sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do 
conhecimento construído pelo aluno. [...] a avaliação das 
aprendizagens só pode acontecer se forem relacionadas com 
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as oportunidades oferecidas, isto é, analisando a adequação 
das situações didáticas propostas aos conhecimentos prévios 
dos alunos e aos desafios que estão em condições de 
enfrentar. (BRASIL, 1997 p. 31) 
 

 

Os PCNs propõem que os objetivos esperados de uma 

avaliação da aprendizagem  sejam bem claros para o aluno e que a avaliação 

ocorra no momento das atividades diárias de aula. Brasil, (1997, p. 85) 

assevera: 

  

Quanto mais os alunos tenham clareza dos conteúdos e do 
grau de expectativa da aprendizagem que se espera mais terão 
condições de desenvolver, com ajuda do professor, estratégias 
pessoais e recursos para vencer as dificuldades.  
 

Oliveira e Pacheco (2008) ressaltam que deixando os objetivos 

claros para os alunos, o docente consegue ter uma compreensão dos objetos 

esperados da avaliação. 

O referido documento destaca que a avaliação da 

aprendizagem deve fornecer dados ao professor propiciando-lhe refletir sobre a 

sua atuação docente que o ajude a pensar em novos instrumentos de 

avaliação e a  analisar suas preleções. Nos PCNs há orientações que norteiam 

o professor na utilização de uma diversidade de instrumentos avaliativos, 

alguns dos quais já apresentados no item anterior. Vale ressaltar que esses 

instrumentos devem ser confiáveis e capazes de contribuir para a avaliação do 

professor a respeito do desenvolvimento do aluno. 

Os PCNs propõem a avaliação formativa como forma de 

regular a aprendizagem do aluno, a qual deve ocorrer durante todo o ano letivo 

e não apenas no fechamento de um conteúdo ou semestre. 

 

[...] se o professor acompanha o aluno sistematicamente ao 
longo do processo pode saber, em determinados momentos, o 
que o aluno já aprendeu sobre os conteúdos trabalhados. 
Esses momentos, por outro lado, são importantes por se 
constituírem boas situações para que os alunos e professores 
formalizem o que foi e o que não foi aprendido. Esta avaliação 
que intenciona averiguar a relação entre a construção do 
conhecimento por parte doa alunos e os objetivos que o 
professor se propôs, é indispensável para se saber se todos os 
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alunos estão aprendendo e quais condições estão sendo ou 
não favoráveis para isso, o que diz respeito a responsabilidade 
do sistema educacional. (BRASIL, 1997 p.83)  

 

 Ressalta-se de acordo com o documento, a avaliação 

diagnóstica é indispensável para o processo de ensino/aprendizagem do aluno. 

Afirma Brasil (1997, p.82) “[...] essas avaliações não devem ser aplicadas 

exclusivamente nos inícios de ano ou de semestre; são pertinentes sempre que 

o professor propuser novos conteúdos ou nova sequência de situações 

didáticas”. Diz também que no caso de uma professora ser selecionada para 

lecionar na mesma turma no ano seguinte, ela deve fazer a avaliação 

diagnóstica da mesma maneira, pois os alunos estão sempre aprendendo. 

 O próximo Capítulo trata dos procedimentos metodológicos 

adotados para levantamento dos dados necessários com o objetivo de 

responder à problemática que norteou este estudo. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ORIGEM DO PROBLEMA 

 

A avaliação da aprendizagem escolar deve ter como objetivo garantir 

um ensino e aprendizagem com qualidade. Nesse sentido, Luckesi (2002 p. 

175) salienta que o processo avaliativo, em uma instituição escolar, auxilia o 

professor e o aluno em seu crescimento, criando neles uma atitude e um 
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respeito, desenvolvendo a prática de “um ato amoroso”. Considerando-se o 

referencial teórico que fundamenta a presente pesquisa e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, em relação ao ensino fundamental, vê-se que a 

avaliação da aprendizagem deve valorizar aspectos qualitativos e não apenas 

quantitativos. Levando em conta essa observação a presente pesquisa tem 

como foco investigar o seguinte problema:  

Qual é a compreensão dos professores do ensino fundamental sobre a 

avaliação da aprendizagem e sobre a existência ou não de coerência entre a 

prática dos professores e as orientações estabelecidas nos documentos que 

norteiam o trabalho docente na escola investigada? 

 

4.1 OBJETIVOS  

 

4.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estabelecer uma relação entre a compreensão dos professores do 

ensino fundamental sobre as orientações estabelecidas nos documentos que 

norteiam o trabalho docente na escola investigada, no quesito avaliação da 

aprendizagem, e a existência ou não de coerência entre tais orientações e a 

prática exercida pelos professores.  

 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conhecer a legislação que norteia o trabalho docente nas escolas de 

ensino fundamental; 

Investigar a percepção e o conhecimento dos professores em 

relação às orientações contidas nos documentos norteadores da ação docente, 

e nos Parâmetros Curriculares Nacionais; 

Conferir se as orientações, referentes à avaliação da aprendizagem 

contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais, estão expressas no relato da 

prática dos professores, quando se referem a sua prática. 

 

4.1.3 PARTICIPANTES 
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A instituição escolhida foi uma escola municipal da cidade de Londrina, 

localizada na zona leste. A escola oferta o ensino fundamental do 1°ano ao 

4°ano e a partir do próximo ano para adequação às Diretrizes Curriculares que 

estabelece os nove anos para o ensino fundamental, ofertará 5°ano.  A escola 

desenvolve suas atividades nos períodos matutino e vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMENTOS METODÓLICOS  

 

Para realizar este estudo a pesquisa qualitativa pareceu ser a 

opção mais adequada.  

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, com o 

objetivo de apresentar o referencial teórico sobre avaliação da aprendizagem. 
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Nessa etapa, foram consultados livros, artigos científicos e documentos legais 

que norteiam a ação pedagógica da escola investigada. De acordo com Toledo 

e Cezar (2011, p.88), a pesquisa bibliográfica “é feita a partir de bibliografias 

variadas tais como: livros, jornais, revistas, publicações técnicas e outras fontes 

escritas”. 

Nas palavras de Fachin (2006 p. 120), a pesquisa bibliográfica 

“é a base para todas as pesquisas”, pois é por meio dela que temos um 

embasamento teórico do assunto da pesquisa. 

 

Todo tipo de estudo deve, primeiramente, ter o apoio e o 
respaldo da pesquisa bibliográfica, mesmo que esse se baseie 
em outro tipo de pesquisa, seja de campo, de laboratório, 
documental ou outra, pois a pesquisa bibliográfica tanto pode 
conduzir um estudo em si mesmo quanto constituir-se em uma 
pesquisa preparatória para outro tipo de pesquisa. (FACHIN, 
2006 p. 121) 

  

Os documentos consultados forneceram valiosas informações 

sobre o tema. Segundo a autora, a pesquisa documental “[...] consiste na 

coleta, classificação, seleção difusa e utilização de toda a espécie de 

informações, compreendendo também as técnicas e os métodos que facilitam a 

busca e a sua identificação”. (FACHIN, 2006 p. 146) 

Foi utilizado o questionário como instrumento para coleta de 

dados, junto aos professores.  Este recurso de acordo com Fachin (2006, 

p.158), é um meio que também fornece dados com informações significativas. 

No caso deste estudo, buscou-se captar a percepção dos professores com 

relação às orientações sobre os procedimentos avaliativos. 

Barros e Lehfeld (2007, p. 106) explicam que o questionário 

pode ser elaborado com perguntas abertas “que levam o informante a 

responder livremente com frases ou orações” e ou com perguntas fechadas 

“são aquelas questões que apresentam categorias ou alternativas de respostas 

fixas”. . 

Segundo Lehfeld (2007), ao utilizar o questionário como 

instrumento de pesquisa, o pesquisador tem a possibilidade de obter um maior 

número de informações em um curto espaço de tempo em relação a outros 

instrumentos de pesquisa. A aplicação do questionário, segundo o mesmo 
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autor, garante o anonimato e permite uma reflexão maior por parte do 

participante ao responder às questões as quais, quando elaboradas 

adequadamente, formam um instrumento que permite uma economia de 

tempo, no que diz respeito à coleta de dado. 

O questionário (anexo 3), elaborado para levantar as 

informações necessárias ao estudo, foi constituído com perguntas que era 

saber qual a formação superior dos professores; o ano escolar que atuam, a 

sua percepção, os seus conhecimentos e a sua prática de avaliação.  

Barros e Lehfeld (2007 p. 105), dizem que expressam que a 

coleta de dados “... é a fase da pesquisa em que se indaga a realidade e se 

obtêm dados pela aplicação de técnicas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Resultados 

 

Neste estudo foram entregues oito questionários na instituição, 

entretanto apenas três professores responderam e devolveram o material.  

As três professoras participantes desta pesquisa são 

graduadas em Pedagogia. Duas delas têm especialização na área, uma em 
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Psicopedagogia e a outra em Trabalho Pedagógico em Educação Infantil. Duas 

delas atuam no quarto ano e uma no primeiro ano do ensino fundamental, nos 

anos iniciais.  

Vale apontar que depois de muitas idas constantes e muitas 

insistências não foi me permitido analisar o Projeto Politico Pedagógico da 

instituição pesquisada, talvez por ser uma escola pequena ficaram meio 

amedrontados. 

 

Para analisar os dados coletados neste estudo, torna-se 

necessário citar os PCNs em sua referência ao conceito de avaliação da 

aprendizagem, que se pretende que os professores desenvolvam na escola. O 

documento diz que avaliar: 

 

[...] significa emitir um juízo de valor sobre a realidade que se 
questiona, seja a propósito das exigências de uma ação que se 
projetou realizar sobre ela, seja a propósito das suas 
consequências. Portando, a atividade de avaliação exige 
critérios claros que orientem a leitura dos aspectos a serem 
avaliados. (BRASIL,1997, p. 86) 
 

 

Neste sentido para saber sobre os aspectos a serem avaliados, 

o professor deve ter conhecimento sobre a definição e tudo que envolve a 

avaliação da aprendizagem. Como já citado em Luckesi (2002, p. 71), espera-

se que a avaliação da aprendizagem parta de uma coleta de dados para  

investigar como se apresentam o ensino do professor e a aprendizagem do 

aluno, visando-se assim uma melhora na prática educativa. 

Na sequência apresentam-se as perguntas elaboradas para 

investigar o conhecimento, a percepção e a prática avaliativa dos professores, 

juntamente com a respectiva análise das respostas na busca por responder ao 

problema foco deste estudo. 

Na 1ª questão (Apêndice 3)  referente ao significado de 

avaliação da aprendizagem, conforme a percepção das professoras, as 

respostas foram bem elaboradas e as três professoras responderam 

demonstrando entender que a avaliação é um processo “contínuo, que deve 

ser cumulativa para acompanhar o desempenho do aluno”, conforme indica a 



36 

 

LDB, n 9394/96, Art. 24, no inciso V. A compreensão da resposta das 

professoras pode ser constada no posicionamento das mesmas: da fala das 

professoras, conforme registrado abaixo, pode-se deduzir o seu 

posicionamento. 

 

Professora A: - “A percepção do processo da 
aprendizagem, onde a aprendizagem foi ou não 
satisfatória, o que deve ser melhorada e reelaborada”. 
 
Professora B: - “Verificar o avanço epistemológico, 
apreensão dos conteúdos sistematizados”. 
 
Professora C: - “Significa acompanhar a evolução ou não 
da aprendizagem do aluno, verificar o desenvolvimento 
das capacidades e habilidades dos educandos”. 

 

Ao analisar-se esses dados coletados na pesquisa, percebe-se 

que o conceito de avaliação da aprendizagem da professora A é coerente com 

o que afirmou os autores já citados. Estes, a todo o momento, mencionam uma 

avaliação continua.  A professora B não se refere apenas ao que o aluno 

conseguiu apreender, mas também na necessidade de verificar  o que precisa 

melhorar no processo para que ele  apreenda  o conteúdo. Para Perrenoud 

(2002), o professor além de ser um mediador, criar situações de aprendizagem 

para o aluno, dar sentido aos saberes produzidos. 

A questão dois (Apêndice 3) foi elaborada com o objetivo de 

conhecer quais documentos ou referenciais teóricos são consultados pelo 

professor para sanar suas dúvidas e elaborar suas avaliações. Neste sentido 

as professoras responderam:  

 

Professora A: “PCNs, Moran e PPP”. 
 
Professora B: “Diretrizes da escola- passadas pela supervisora 
e que se pauta nas orientações da Secretaria Municipal de 
Educação”. 
 
Professora C: “em autores como Jussara Hoffman, além de 
pesquisas via internet, informações contidas em livros, artigos 
sobre e letramento; alfabetização matemática e a Proposta 
Pedagógica”. 
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Para conciliar a prática da avaliação com a teoria que deve 

sustentar suas decisões e encaminhamentos, o professor precisa ter o 

conhecimento dos documentos oficiais, pertencentes a sua instituição, assim 

como conhecer os estudos dos pesquisadores educacionais que direcionam 

seus estudos para questões atuais da escola. Baseado nesses 

esclarecimentos e refletindo sobre as necessidades de sua turma, é o 

professor de forma consciente e intencional, deve organizar sua prática. 

Considerando-se que as três professoras realizam o exercício da docência na 

mesma escola, é compreensível haver coincidência dos documentos citados 

por elas. Mesmo que elas, não tenham utilizado exatamente a mesma 

nomenclatura para definir os documentos norteadores, é possível supor que, 

primeiramente, quais orientações para a sua prática; por duas vezes, o Projeto 

Político Pedagógico Institucional foi citado; outras duas vezes foram citados 

documentos constantes da legislação.  

Rabelo (1998 p. 28) diz “que a principal tarefa da escola, 

enquanto ensino fundamental é a de despertar em seus alunos as suas 

potencialidades, os seus desejos e seus interesses próprios”. Diante disso 

pode-se dizer que, para proceder a avaliação da aprendizagem o professor 

deve ter bem esclarecidos o que está proposto em cada documento, e buscar 

aprofundamento teórico para cumprir a tarefa da escola. 

Na terceira questão (Apêndice 3) ao perguntar-se  para às 

professoras em que momento elas avaliam seus alunos,  sua resposta foi que 

elas fazem a todo o momento, durante o ano letivo. Entretanto, uma das 

professoras relatou que realiza duas avaliações bimestrais, por matéria, as 

quais  chamou de formais, com o sentido de oficiais, pontuais, o que sugere 

tratar-se de um momento específico para emissão de nota e que essa 

formalidade, é imposta aos professores de alguns dos anos escolares. 

Analisando-se as respostas é possível perceber que as 

professoras avaliam a aprendizagem de forma coerente com as orientações da 

LDB, n 9394/96 e com os PCNs, cuja orientação é que a avaliação seja 

contínua para com as professoras, utilizam-se da avaliação diagnóstica para 

verificar  o nível de desenvolvimento do aluno e se está havendo uma 

aprendizagem significativa. Entretanto, fica aqui uma pergunta: A avaliação 

formal, que ocorre duas vezes durante o bimestre, avalia o sucesso ou 
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fracasso escolar do aluno? Se o aluno já vem sendo avaliado durante todo o 

processo, qual é o objetivo de uma avaliação “formal”? 

Os PCNs propõem que o professor utilize diversas técnicas e 

instrumentos avaliativos para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem 

do aluno. Nesse sentido, vale destacar que a prova não é o único instrumento 

avaliativo que verifica o processo de ensino/aprendizagem; há uma diversidade 

de instrumentos que podem ser utilizados em sala de aula para ajudar o 

docente a obter as informações sobre o desenvolvimento escolar do estudante.  

Na questão quatro relaciona-se os (Apêndice 3) os 

instrumentos avaliativos utilizados pelas professoras as quais mencionados por 

elas, no questionário, e se referem à: trabalhos, pesquisas, prova escrita e oral, 

resolução de problemas e testes. Entretanto, há também, nas respostas das 

professoras, o parecer descritivo semestral, a ficha de acompanhamento 

bimestral, o dia-a-dia em sala e a menção as atividades diárias e às conversas, 

o que não reflete um conhecimento específico do que vêm a ser os 

instrumentos avaliativos, elaborados sistemática e metodologicamente para 

este fim e a sua variedade. 

O professor deve estar constantemente em busca de 

informações produzidas cientificamente sobre a aprendizagem do aluno, 

cientes que os PCNs propõem a utilização de uma diversidade de instrumentos 

tais como: diálogos, observação sistemática, análise das produções do aluno e 

auto avaliação, enfatizando que estes auxiliam o professor em seu modo de 

trabalhar o conhecimento e de verificar se o aluno está conseguindo 

desenvolver a sua aprendizagem. Nesse sentido, tais instrumentos também 

podem ajudar os alunos a superar as dificuldades encontradas em meio ao 

processo de ensino/aprendizagem. 

Vale ressaltar que diversificar não significa apenas utilizar uma 

variedade de instrumentos, pois, segundo o pensamento de Silva (2003, p. 15), 

“a avaliação é um campo teórico e prático que possui um caráter metódico e 

pedagógico que atende a sua especificidade e intencionalidade”. Haydt (2005, 

p.12) afirma que “o ensino é uma ação deliberada e organizada”. Ensinar é 

uma atividade pela qual o professor, por meio de métodos adequados, orienta 

a aprendizagem dos alunos. 
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Na questão cinco (Apêndice 3) ao serem perguntadas as 

professoras se elas mensuram todos os instrumentos avaliativos, todas as 

professoras dizem respostas coerentes com a ideia de que a avaliação é 

integrante do processo de ensino/aprendizagem e não estar vinculada apenas 

a um momento do período letivo. Nota-se que as professoras não visam 

apenas classificar os alunos, mas fazem da prática da avaliação um 

complemento do ensino/aprendizagem. Em seu relato, elas demonstram 

buscar conciliar as indicações teóricas com a sua prática, valorizando  a 

qualidade dos trabalhos. 

No primeiro ano, por exemplo, a professora mencionou que o 

desenvolvimento dos alunos não é avaliado, com a emissão de notas. Uma 

professora apenas respondeu que não mensura e, a outra complementou 

dizendo que alguns instrumentos avaliativos tem caráter diagnóstico. No 

referencial teórico citado neste estudo e nos PCNs existe a indicação sobre o 

avaliar não se restringir apenas em mensurar nota para o aluno, consiste em 

uma coleta de dados obtidos por meio da avaliação.  

Em relação ao feedback ofertado pelas professoras após a 

avaliação, uma das professoras não respondeu a questão, a outra disse 

apenas que sim e a terceira relatou que somente em alguns momentos. 

Justificou que se entregar a avaliação aos alunos, “eles apagam os erros que 

cometeram”, isso indica que são provas mesmo, que existe uma nota, e que 

esta é considerada como resultado final. Caso contrário qual seria o problema 

do aluno apagar seus erros e corrigi-los na medida em que percebeu que podia 

apresentar um trabalho melhor?  

Tal relato demonstra um equivoco não só de interpretação em 

relação aos referenciais teóricos que amparam o trabalho do professor, mas 

também uma falha no processo de formação destes professores, que recebem 

tarefas, atribuições, determinações e poucas soluções para as questões que 

surgem no decorrer do processo. 
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Considerações finais 

 

O objetivo deste estudo foi verificar se a relação entre a 

compreensão dos professores do ensino fundamental sobre as orientações 

contidas nos documentos que norteiam o trabalho docente na escola 

investigada, no quesito avaliação da aprendizagem, e a existência de coerência 

com a prática exercida por eles. 
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Neste percurso foi destacada a importância do professor 

conhecer os princípios que fundamentam o conceito atual de avaliação da 

aprendizagem; conhecer a legislação que norteia o trabalho docente e 

conscientizar-se de que na educação atual, durante o processo avaliativo, não 

se deve privilegiar os aspectos quantitativos, mas sim os qualitativos em 

relação a aprendizagem do aluno.  

 Aprendizagem significativa do aluno, isto é, o seu 

desenvolvimento, não se constata somente com a prova e nota, mas sim 

avaliando-se a qualidade do processo de ensino/aprendizagem.  Sendo assim, 

cabe ao professor verificar, durante todo o processo educativo, o que o aluno 

conseguiu adquirir ou o que precisa ser melhorado para que ele consiga 

assimilar o conhecimento. 

Considerando-se a legislação pertinente ao nível de ensino 

investigado, vê-se que avaliar a aprendizagem é um processo pedagógico 

contínuo, implica estar a serviço da qualidade da educação, conhecer a 

realidade do aluno, aprender.Desta forma, o professor, amparado nas 

informações levantadas pode tomar decisões conscientes e intencionais, no 

sentido de promover a aprendizagem dos alunos e adaptar sua prática 

pedagógica.   

 Uma constatação percebida por meio do estudo foi de que a 

avaliação está presente na nossa vida em tudo que nos cerca. Desde o período 

jesuítico até os dias atuais a avaliação da aprendizagem tem diferentes 

enfoques, começando pela prática de exames coordenada pelos padres 

jesuítas que produzia uma aprendizagem fragmentada do conhecimento e foi 

seguindo com o passar dos tempos, com pequenas variações. Hoje se pensa 

em uma avaliação formativa cujos professores devem transmitir a 

aprendizagem para o aluno não para ele tirar nota e sim para aprender.  

A avaliação pode ser vista como um instrumento transformador 

que promova a aprendizagem do aluno  

SALAZAR (2004, p. 90) ressalta que a avaliação é um tema 

muito abordado nos estudos sobre o âmbito escolar. Sendo comum, mesmo 

nos dias de hoje, utilizada como prática da classificação dos resultados 

quantitativos e por vezes não valorizando a avaliação formativa que tem o 

objetivo voltado para verificar se a aprendizagem realmente esta sendo 
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alcançada pelo aluno. Isso apresenta como indicativo que ao refletir sobre a 

avaliação da aprendizagem o professor deve conciliar sua prática avaliativa 

com o seu suporte teórico. 

Os documentos salientam que para uma melhor realização da 

prática da avaliação é necessário ter o conhecimento teórico coerente com os 

princípios que a fundamentam.  

Nota-se a partir das entrevistas, que as professoras conhecem 

o conceito de avaliação da aprendizagem divulgado na Legislação e amparado 

também pelo referencial teórico. Compreendem que não é necessário 

mensurar todos os instrumentos avaliativos, considerando que a maioria deles 

pode servir como um ato de verificação e orientação da aprendizagem do 

aluno. Demonstram assim, que a instituição escolar pesquisada não esta 

preocupada somente com as notas do aluno. Pensamento este que poderia  

promover a seleção e exclusão destes, ao contrário a escola busca priorizar a 

aprendizagem do aluno.  

Conclui-se que as professoras da escola pesquisada têm um 

bom suporte teórico, no discurso buscam compreender e praticar a avaliação 

da aprendizagem de forma coerente com as orientações da LDB, nº 9394/96 e 

com os PCNs, sendo assim, na prática de sua atuação há uma proximidade 

com o suporte teórico. Nota-se uma dificuldade ao dar o feedback e a 

dificuldade em variar a utilização de instrumentos avaliativos, utilizando apenas 

os modelos comuns, tais como: trabalhos, pesquisas, prova escrita e oral, 

resolução de problemas e testes. Esquecem que outros instrumentos podem 

diversificar e dar uma nova face para a avaliação da aprendizagem. 

Vale ressaltar que o feedback é importante, pois leva o aluno a 

corrigir o que foi ensinado proporcionando um entendimento do que não ficou 

claro, tendo em vista prevenir e melhor atender as dificuldades de 

aprendizagem. 

Há uma necessidade de promover a formação continuada para 

os professores, no sentido de apoiá-los e atualizá-los no que se refere ao 

aperfeiçoamento de sua prática docente.   
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Apêndice 1 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PESQUISA/TCC 

 

Senhor (a) Diretor (a): Adriana Fátima Gonçalves Machado 

 

Solicitamos autorização para que a 
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aluna Fernanda Cassemiro da Silva, portadora do RG 82893250, CPF 

04131887959, matrícula n° 200903300281     do Curso de Pedagogia desta 

instituição, realize estudos e consultas a instrumentos utilizados para 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem, do primeiro ao 

quinto ano; o regimento, assim como possa observar algumas atividades 

escolares, em sua escola. O objetivo das consultas e coleta de dados é o 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da aluna. 

  

Atenciosamente 

 

 

Monica Aparecida Luppi  
Professora Orientadora de TCC 
 
 
 
Maria Luiza Abbud 

Coordenadora Colegiado do Curso de 
Pedagogia 

 

 

 

  

 

 

Apêndice 2 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado (a) Senhor (a) 

                 Estamos realizando uma pesquisa para o desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão do Curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina. Através desta 
pretendemos investigar informações referentes as práticas avaliativas. Com o objetivo de 
realizar a pesquisa será necessário conhecer documentos referentes ao assunto, tais como: 
Regimento; Projeto Político Pedagógico; Instrumentos Avaliativos e buscar informações junto 
aos professores, por meio de entrevista ou questionário. 
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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 Fernanda Cassemiro da Silva orientada pela Profª. Me. 
Mônica Ap. 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. 

 

         Fernanda Cassemiro da Silva 
                    Pesquisadora 

                Curso de Pedagogia UEL 

 
 
 

Profª. Me. Mônica Ap. Rodrigues Luppi 
                Orientadora 
                      UEL 

Eu, ____________________________________________________________, assino o 
termo de consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da 

realização da pesquisa “TÍTULO DA PESQUISA, 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:  
e-mail:   

Aluna: Fernanda Cassemiro da Silva        e-mail: fernanda.cassemiro@yahoo.com.br 

Professora: Mônica Luppi e-mail: monica@luppi.com.br 

Departamento de Educação/ Curso de Pedagogia: 3348 4338 
Apêndice 3 

Questionário Aplicado aos Professores 

 
Solicito a sua colaboração no sentido de responder as questões 

contidas neste instrumento de pesquisa, o qual tem por finalidade investigar quais 
concepções de avaliação permeiam o cotidiano escolar, visando seu aspecto 
integral do processo de ensino-aprendizagem. Informo que o preenchimento não 
requer identificação e que as informações prestadas serão trabalhadas apenas 
com o propósito de atender aos objetivos da pesquisa, em caráter confidencial.  

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 
interromper a participação a qualquer momento.  

mailto:monica@luppi.com.br
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Caso haja necessidade, você poderá preencher mais de uma 
alternativa.  
 

 
1) Formação 

 

Graduação em: ____________________________ 

Pós-Graduação em: ________________________ 

 

2) Série que atua: _______________________ 

3) Para você o que significa avaliação da aprendizagem? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4) Que documentos ou referenciais teóricos você consulta para elaborar suas 

avaliações? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5) Durante o ano letivo, em que(quais) momento(s) você avalia seus alunos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6) Quais instrumentos você utiliza para avaliar seus alunos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7) Você mensura (dá nota), todos os instrumentos avaliativos que utiliza em 

sua aula? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8) No momento da entrega das provas, trabalhos, entre outros, você realiza 

um feedback para esclarecer a nota dada? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9) Você acha importante dar esse feedback? Por quê? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Agradecemos por sua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 


