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Uma avaliação que não é seguida por uma 

modificação das práticas do professor tem poucas 

chances de ser formativa! 

 

Charles Hadji (2001).



 

SANTOS, Kayte Katielle Sena dos. Avaliação da aprendizagem: como a avaliação 

formativa é percebida numa escola de anos iniciais do ensino fundamental. 2014. 73 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina, 2014. 

 

 

RESUMO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - teve como objetivos principais aprofundar 

conhecimentos a respeito de avaliação da aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e perceber a importância da avaliação formativa no contexto da escola 

focalizada. A pesquisa foi realizada em escola privada de Florestópolis principalmente com as 

professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. Como opção metodológica de pesquisa, 

utilizou-se uma abordagem qualitativa através da metodologia exploratória e descritiva, com o 

intuito de relacionar a teoria e a prática da temática. O trabalho propõe um estudo referente à 

avaliação da aprendizagem, principalmente sobre a utilização da avaliação na modalidade 

formativa. Seguindo a metodologia exploratória, a pesquisa buscou aprofundar conceitos a 

respeito da avaliação da aprendizagem como: suas modalidades e funções dentro do espaço 

escolar, destacando dentre elas modalidades diagnóstica, formativa e somativa; os conceitos 

de medir, testar e avaliar; os instrumentos de coleta de dados para a avaliação; a avaliação e 

sua influência na relação professor e aluno; e o erro na avaliação como uma possibilidade de 

aprendizagem.  Já seguindo a metodologia descritiva, optou-se pela realização de entrevistas 

com caráter semi estruturado, uma direcionada à diretora e a outra direcionada a cinco 

educadoras, sendo que a maioria atua nos anos iniciais do ensino fundamental. As entrevistas 

tinham entre seus objetivos, obter um maior contato com a escola focalizada no que diz 

respeito à avaliação da aprendizagem praticada, além de perceber como entendem e 

praticavam a avaliação formativa. A partir das respostas das entrevistas, relacionamos as 

informações com a teoria, com o objetivo de realizar uma reflexão sobre a atuação docente 

mediante a avaliação da aprendizagem.  Como resultados principais do estudo, foi possível 

aprofundar o conhecimento sobre os conceitos que envolvem a avaliação da aprendizagem, e 

perceber, pela realidade da escola, a função da avaliação empregada e como estava sendo 

praticada. Pode se perceber nas respostas de algumas professoras a utilização da avaliação 

formativa como uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento do aluno, e também 

uma forma de avaliarem o seu próprio trabalho, outras, porém diziam realizar a avaliação 

formativa mas deram indícios em suas respostas de realizarem uma avaliação voltada para a 

constatação de valores (em notas), passando a deixar  de lado então uma de suas  funções 

como avaliação formativa, a de poder demonstrar  o processo de desenvolvimento do aluno 

em sua aprendizagem.  
 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Avaliação formativa. Modalidades de 

avaliação.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao pararmos para pensar sobre a palavra avaliação, percebemos que ela faz 

parte constantemente do nosso cotidiano, e que “avaliar” está em todos os lugares, como por 

exemplo, quando temos que avaliar um produto para consumo, um candidato para uma vaga 

de emprego, um carro, um calçado, uma roupa para comprarmos etc. Sem dizer que também 

somos avaliados pelo desempenho em nosso trabalho, pela procura de um trabalho, pela 

postura para a conquista de uma vaga, para um exame de habilitação para dirigir, para a 

constituição de notas na escola, entre outros aspectos. 

Neste trabalho de conclusão de curso – TCC – realizado como atividade 

acadêmica integrante do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, temos 

como foco a avaliação da aprendizagem no contexto escolar. Infelizmente, pelo contato com o 

contexto escolar, pudemos perceber que a avaliação ainda ocorre na sala de aula com as 

características de apenas classificar e promover e não como um processo de construção do 

conhecimento pelo aluno, com a contribuição da avaliação. Não estamos deixando de lado a 

modalidade de avaliação somativa. Ela é importante, mas entendemos que a avaliação não 

deveria começar e terminar com o tratamento das informações colhidas com apenas um 

instrumento e, consequentemente, recaindo numa nota final. Concordamos com Gomes (2003, 

p. 5) ao afirmar que “[...] deve-se considerar como eixo de avaliação o processo percorrido 

pelo aluno na construção do conhecimento e não somente o produto adquirido”. Esse 

pensamento nos leva a indagar e refletir sobre a realidade: - será que nós professores estamos 

considerando o processo de construção e formação do conhecimento de nosso aluno, quando 

realizamos os procedimentos de avaliação? 

Assim, para que possamos como educadores, realizar um trabalho que leve a 

perceber e visualizar a construção da aprendizagem realizada pelo aluno através da avaliação, 

devemos procurar entender melhor: - o que é avaliação da aprendizagem; - qual a finalidade e 

os  objetivos da avaliação; - qual a diferença entre avaliação e instrumentos avaliativos;  - 

como estamos lidando com o erro do aluno; - se conseguimos visualizar o progresso do aluno 

pela avaliação. Portanto, temos que buscar perceber que a avaliação vai muito além do que 

uma simples nota e que: 

 

Avaliar apresenta uma ideia mais abrangente do que medir - embora possa 

conter a ideia de medida - até porque a avaliação vai além da medida mas 

não a exclui necessariamente, uma vez que a medida pode envolver um 

processo descritivo que permite a apreciação quantitativa e qualitativa de um 
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fenômeno e, ainda, fundamentar ou orientar um processo interpretativo – 

avaliação -, ao fornecer dados que permitam o julgamento de valor, tendo 

por base padrões ou critérios previamente estabelecidos (BONESI; SOUZA, 

2006, p. 138). 

 

Por outro lado, quando falamos em avaliação da aprendizagem, devemos ter 

entre os primeiros requisitos a capacidade de visualizar por quem é formado o contexto da 

sala de aula, percebendo que este espaço é constituído por alunos que são únicos, cada qual 

com sua vida, seus conceitos, culturas, interesses, necessidades, facilidades e dificuldades. 

Assim, devemos ter consciência que este espaço é formado por “[...] pessoas diferentes, com 

necessidades e valores também diferentes, são reunidas e mobilizadas para a aprendizagem.” 

(BONESI; SOUZA, 2006, p. 145).  

É considerando esse espaço que devemos repensar nossa atuação como 

professores, em como estamos proporcionando a aprendizagem aos alunos. Será que esta 

aprendizagem é a melhor que podemos oferecer, ou será que estamos apenas quantificando 

nosso aluno em números e nada mais?; Será que estamos buscando estratégias diferenciadas 

para que o educando alcance o conhecimento?; Será que estamos fazendo nossa parte como 

mediadores na construção da aprendizagem do aluno, dando a ele oportunidades de expressar, 

de reconstruir e construir seus conceitos, ou estamos em frente a uma sala de aula com intuito 

de somente classificar e promover?          

Partindo destas indagações podemos dizer o quanto é fundamental que o 

professor perceba a importância da utilização da avaliação formativa, como forma de entender 

que ele também faz parte do processo de construção da aprendizagem do aluno. Nosso 

trabalho busca oferecer essa reflexão como possibilidade de nos indagarmos sobre a nossa 

postura avaliativa no contexto da sala de aula.  

A partir dessa busca por uma compreensão mais profunda sobre a temática 

da avaliação da aprendizagem, direcionamos a pesquisa primeiramente pela busca de 

referenciais teóricos sobre o tema. Em um segundo momento, por meio de entrevistas, 

buscamos conhecer a percepção de professoras e da diretora da escola (x) de Florestópolis - 

PR, sobre a importância que atribuem à avaliação da aprendizagem e como eles entendem e 

praticam a avaliação de seus alunos. No terceiro momento, realizamos a análise e relação 

entre os elementos anteriores. 

 

1.1 METODOLOGIA 
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Realizamos a pesquisa seguindo a abordagem qualitativa, pois proporciona a nós uma visão 

mais ampla da realidade do contexto estudado. Desta forma buscamos visualizar e entender a 

realidade constatada, respeitando a posição de cada integrante deste espaço. Portanto, segundo 

esta abordagem, 

 

[...] um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre 

e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para 

tanto, o pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a 

partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os 

pontos de vista relevantes (GODOY, 1995, p. 21). 

 

Na escola escolhida para a pesquisa, procuramos entender a concepção de 

avaliação que utilizam. A pesquisa qualitativa, por sua vez, nos possibilita essa interação com 

a realidade estudada, passando o investigador a ser um dos instrumentos principais desta 

abordagem. Como explicam Chueke e Lima (2012, p. 65-66), 

 

A abordagem qualitativa entende que a realidade é subjetiva e múltipla, que 

ela é construída de modo diferente por cada pessoa. Assim, o pesquisador 

deve interagir com o objeto e sujeito pesquisado, a fim de dar vozes a eles 

para construir uma teia de significados. Para isso, os valores pessoais do 

pesquisador, ou seja, sua visão de mundo fará parte do processo 

investigativo, sendo impossível desvincular-se dela. 

 

Em conformidade com esta abordagem, utilizamos a metodologia de 

pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória por que temos como intuito o aprofundamento 

sobre a temática avaliação da aprendizagem. Descritiva pelo fato da busca de constatarmos e 

registrarmos a realidade vivenciada por meio da descrição. Assim, exploratório–descritiva, 

pois temos o objetivo de comparar a realidade com os referenciais teóricos em busca de 

compreensão das descrições obtidas, com o intuito de realizar e proporcionar a possíveis 

leitores, uma reflexão, mesmo que simples, sobre a avaliação da aprendizagem. 

Assim, o nosso primeiro passo se dá pela pesquisa exploratória, a qual, pelo 

pensamento de Severino (2007, p. 123), trata-se de um tipo de pesquisa que busca levantar 

informações sobre o objeto, sendo possível delimitar um campo de trabalho, “mapeando as 

condições de manifestações desse objeto”. Devemos considerar a pesquisa exploratória por 

meio da literatura como passo fundamental para a realização de nosso estudo, sendo que: 

A revisão de literatura possibilita o conhecimento do que já foi escrito sobre 

a temática escolhida e, ao mesmo tempo, favorece o surgimento de novas 

ideias sobre a mesma pesquisa ou outras novas. A revisão de literatura, ou 

estudo exploratório, é um ponto de partida obrigatório de uma pesquisa, e 

esse processo de conhecimento das ideias de diferentes autores e teorias 
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legitima as ideias que serão defendidas no novo estudo científico 

(BAPTISTA; CAMPOS, 2007, p. 42). 

 

Já a pesquisa descritiva, nos proporciona descrever melhor a avaliação da 

aprendizagem que é realizada na escola escolhida. Temos como objetivo colher todas as 

informações possíveis através das entrevistas para descrição das percepções de nossos 

colaboradores sobre as formas de avaliar, as modalidades utilizadas, entre outros aspectos. 

Nesse tipo de pesquisa, segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), tem-se uma busca constante 

em descobrir com a maior precisão possível, a frequência de determinado fenômeno, 

destacando sua natureza, suas características e relações. Cervo, Bervian e Silva também 

explicam a pesquisa descritiva, afirmando que: 

 

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior 

precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e 

conexão com os outros, sua natureza e suas características (CERVO; 

BERVIAN; SILVA, 2007, p. 61). 

 

Assim, com todos os dados proporcionados pela pesquisa exploratória e 

descritiva, temos um melhor suporte para conhecer uma parcela da realidade e fundamentar a 

nossa pesquisa de caráter científico, com fatos reais e concretos. Nesse sentido, devemos 

lembrar que a: 

 

[...] Pesquisa Científica não pode ser fruto apenas da intuição do indivíduo, 

exigindo a admissão de procedimentos metodológicos e de técnicas [...].  O 

método deve ser visto como orientador, indicador de um caminho e não 

como um roteiro formal forçado que conduz a resultados automáticos 

(BARROS; LEHFELD, 1986, p. 89). 

 

Portanto, a pesquisa científica nos proporciona uma base sólida para as 

análises realizadas entre a teoria e a prática de forma conjunta e indissociável, buscando 

proporcionar, além da reflexão, possíveis sugestões e estratégias de como trabalhar com a 

avaliação da aprendizagem.  

 

1.2 O PROBLEMA DE PESQUISA 

Visando alcançar o tipo de pesquisa eleita, selecionamos um problema de 

estudo, formulado em duas questões: Como a literatura contribui para o entendimento do 

professor sobre a avaliação da aprendizagem? E como Professores dos Anos Iniciais do 
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Ensino Fundamental entendem e praticam a avaliação da aprendizagem para o 

desenvolvimento de seus alunos?. Nosso problema de estudo foi elaborado com base em 

inquietações a partir da realidade que vivenciamos, buscando nortear todo o desenvolvimento 

de nossa pesquisa em buscas de hipóteses, soluções, procedimentos etc., para a construção de 

uma resposta ao problema elaborado.  

 

1.3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

Em busca de responder ao nosso problema de pesquisa, elaboramos como 

objetivos principais do nosso estudo: 

1- Aprofundar conhecimentos a respeito de avaliação da aprendizagem, 

principalmente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

2- Perceber a importância que tem a avaliação formativa no contexto da 

escola focalizada.  

 

Para o alcance desses objetivos, formulamos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Realizar um aprofundamento conceitual sobre avaliação da 

aprendizagem, assim como sobre diferentes modalidades de avaliação 

entre as existentes. 

 Identificar as modalidades e instrumentos de coleta de dados utilizados 

para a avaliação na escola focalizada; 

 Perceber o que professoras e diretora entendem por avaliação formativa; 

 Provocar as professoras colaboradoras dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e outros possíveis leitores, para uma reflexão, mesmo que 

singela, sobre a avaliação da aprendizagem. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A partir da pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso, pela 

qual esperamos atingir todos os objetivos elencados, temos o intuito de obter e apresentar um 

melhor entendimento sobre a avaliação da aprendizagem, com vistas ao trabalho nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Já como futura pedagoga, este trabalho nos possibilitará, 
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através da literatura, perceber o quanto a avaliação é importante para o ensino, e, 

consequentemente, para o aluno e para o professor. Com as entrevistas realizadas 

intencionamos uma aproximação com a realidade escolar e com os componentes que a 

formam. Assim, ao relacionar a teoria pesquisada sobre a avaliação da aprendizagem com 

elementos da prática percebida através das entrevistas com as professoras colaboradoras e 

com a diretora, e também pelo contato com esse espaço escolar, poderemos questionar sobre 

nossa própria postura como futura profissional. Portanto, esperamos que este trabalho também 

possa trazer aos leitores, profissionais da educação, questionamentos sobre suas ações junto 

aos alunos e respectivas posturas a respeito da importância e utilização da avaliação.  

Hoffmann (2005, p.10) deixa bem claro a importância deste assunto, ao 

afirmar que “é essencial e urgente o repensar do significado da ação avaliativa, da educação 

infantil à universidade”. A autora destaca que quaisquer propostas inovadoras de avaliação 

que se possa criar, de nada adiantaria se estas não fossem “alicerçadas por uma reflexão 

profunda sobre concepções de avaliação/educação.” Concordamos com a autora, pois tal 

reflexão, a partir da avaliação, pode abranger tanto o desenvolvimento e a aprendizagem do 

aluno, quanto as questões de tratamento do erro que os alunos apresentam, seja ainda por 

possibilitar ao professor um diagnóstico de sua atuação mediante a aprendizagem de seus 

alunos, entre outros aspectos. 

Assim, tanto para nós como futura pedagoga pesquisadora, quanto para os 

nossos colegas de trabalho que possam vir a ler este relato, buscamos realizar um estudo e 

reflexão, visando contribuir para uma nova postura educativa diante da avaliação da 

aprendizagem, pois concordamos com o pensamento de Freire (1996, p. 32), de que: “não há 

ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. [...] pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade.” 

Além disso, o fato de associarmos elementos teóricos sobre a avaliação da 

aprendizagem e elementos de uma realidade escolar poderá vir a contribuir para a discussão 

dessa temática na área pedagógica de formação e atuação docente. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DOS TÓPICOS 

 

Com a intenção de responder ao problema de pesquisa e atingir os objetivos 

estabelecidos, o trabalho será dividido em partes para uma melhor apreciação das informações 

registradas. O primeiro tópico, como já foi mencionado antes, refere-se à introdução, 



15 

destacando a importância deste tema, os objetivos previstos, a metodologia utilizada, a 

justificativa da pesquisa, com o propósito de levar os leitores a perceberem que é necessário 

aprender mais sobre a avaliação, que esta possui fundamental importância na aprendizagem 

do aluno quanto no trabalho do educador. Já o segundo tópico, com base na revisão de 

literatura, busca por um entendimento mais profundo e complexo sobre a avaliação da 

aprendizagem, assim como as diferentes modalidades de avaliação existentes e suas principais 

funções. O terceiro tópico aborda os conceitos de medir, testar e avaliar que envolvem o ato 

de avaliar. 

O quarto tópico apresenta a definição e importância da utilização dos 

instrumentos de coletas de dados para o processo avaliativo. O quinto tópico traz uma 

discussão sobre os propósitos da avaliação e sua influência na relação entre professor e aluno. 

Com o sexto tópico, descrevemos as informações obtidas através das entrevistas realizadas, 

além da associação das informações coletadas com a fundamentação teórica do trabalho. E, 

para finalizar, o sétimo tópico traz as conclusões e reflexões resultantes do estudo e que 

possibilitaram responder ao problema do trabalho realizado.  



16 

2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: MODALIDADES E FUNÇÕES DENTRO DO 

ESPAÇO ESCOLAR   

 

Nos dias atuais percebemos o quanto a questão da avaliação da 

aprendizagem vem sendo discutida, principalmente no que diz respeito a sua função dentro do 

espaço escolar. Dependendo da postura que a escola e o professor assumem sobre a avaliação 

pode-se ter em mãos uma grande ferramenta, tanto para o desenvolvimento da escola e de sua 

proposta de ensino quanto para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, pois “discutir e 

analisar a avaliação é uma das melhores formas de entender o que acontece na escola” 

(KRASILCHIK, 2012, p. 165).  

No espaço escolar, a avaliação nem sempre está exercendo o seu real papel, 

entre eles o de proporcionar um acompanhamento processual da aprendizagem do aluno e, ao 

professor, a possibilidade da percepção de sua forma de ensinar. Muitas vezes, um 

instrumento de coleta de dados como, por exemplo, uma prova, passa a ser utilizado por 

alguns educadores e dirigido aos alunos como uma ferramenta rígida de autocontrole dos 

alunos, buscando resultados estáticos de determinado momento, não levando em consideração 

como o aluno está se sentido ao realizar a prova – se nervoso ou calmo -, se sabe, mas no 

momento se esqueceu, ou se ainda pode vir a aprender. 

Neste sentido, a prova é vista pelo aluno como algo que lhe pode excluir, 

para a qual os conteúdos ensinados precisam ser decorados para se obter uma nota, pois sem a 

nota não se tem a possibilidade de seguir para o ano seguinte. Nesse caso, ela não é percebida 

pelo aluno como uma ferramenta que pode diagnosticar suas facilidades e dificuldades no 

sentido de promover uma possibilidade de melhoria significativa, como forma de lhe 

demonstrar caminhos a seguir com o apoio do educador. Portanto, reiteramos as palavras de 

Luckesi, ao afirmar que: 

 

A prática da avaliação da aprendizagem, para manifestar-se como tal 

(portanto, ser diagnóstica), deve apontar para a busca do melhor para todos 

os educandos, e não para a seleção de uns poucos, como se comportam os 

exames. Por si, a avaliação, como dissemos, é inclusiva e, por isso mesmo, 

democrática e amorosa. Por ela, por onde quer que se passe, não há exclusão, 

mas sim diagnóstico e construção. Não há submissão, mas sim liberdade. 

Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, 

mas sim travessia, em busca do melhor. Sempre! (LUCKESI, 2005, p. 56). 

 

Segundo Krasilchik (2012), a postura do professor diante da atribuição de 

resultados positivos ou negativos através da avaliação da aprendizagem depende, muitas 
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vezes, da concepção pedagógica utilizada. Luckesi (2005, p. 34) considera que quando se 

segue uma abordagem construtivista, a avaliação da aprendizagem passa a não ser vista como 

um ato isolado e sim como um ato integrado a toda composição escolar, pois, segundo o 

autor, “enquanto se ensina, se avalia, ou enquanto se avalia, se ensina”. Já Hoffmann destaca 

que quando se segue uma abordagem Construtivista e Libertadora, o processo avaliativo 

“deverá encaminhar-se a um processo dialógico e cooperativo, através do qual educandos e 

educadores aprendem sobre si mesmos no ato próprio da avaliação” (HOFFMANN, 2005, p. 

35). 

Segundo Krasilchik (2012), quando o compromisso do educador está 

direcionado a verificar apenas os conhecimentos previamente estabelecidos, não tendo 

nenhuma consideração com a diversidade de alunos presentes, passa o sistema de avaliação a 

ser fechado, sendo priorizada apenas a transmissão de informações, dados e conceitos. Agora, 

quando o trabalho é direcionado ao aluno com todos os seus conhecimentos já existentes, com 

toda a sua especificidade, a avaliação deixa de ser um simples aferidor de resultados, 

passando a ser uma possibilidade de melhoria na aprendizagem do aluno. 

A partir do pensamento de Luckesi (2002), podemos considerar que a 

avaliação da aprendizagem, entre seus objetivos, tem a função de auxiliar o aluno em seu 

desenvolvimento a partir do processo de ensino/aprendizagem; e mostrar à sociedade a 

qualidade deste trabalho educativo. O que ele revela neste aspecto é que a avaliação passa a 

ser um meio de proporcionar ao aluno um suporte em seu processo de constituição, não só na 

aprendizagem, mas também como um cidadão. Porém, o autor deixa bem claro que os dois 

objetivos só têm sentido se forem trabalhados juntos, pois “se dermos atenção exclusivamente 

ao sujeito individual, podemos cair no espontaneísmo; caso centremos nossa atenção apenas 

no segundo, chegaremos ao limite do autoritarismo” (LUCKESI, 2002, p. 174). Assim, 

segundo o autor, a avaliação da aprendizagem tem como um de seus objetivos proporcionar o 

crescimento do aluno e do professor e, na escola, a sua responsabilidade social.  

Para que a avaliação da aprendizagem seja efetivada é necessário que ela 

seja discutida, (re) planejada e (re) pensada por todos aqueles que compõem o espaço escolar 

e até mesmo com a comunidade escolar, como os pais, colaboradores e comunidade externa, 

pois segundo André e Passos (2012, p. 179), a avaliação: 

 

[...] deve levar a escola toda a se olhar, a rever seus mecanismos de poder, 

sua forma de gestão, seus propósitos, suas práticas, as relações que aí se  

estabelecem. Ao rever suas ações e seus propósitos, a escola terá 

necessariamente de envolver os pais de alunos e surge então um outro 
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âmbito da avaliação, que é o da comunidade escolar ampliada, aqueles que 

são mais diretamente interessados nos resultados da ação educativa. 

 

É muito importante que a avaliação possa contribuir para este diálogo entre 

a comunidade interna e externa que envolve a escola. Quando trabalhado desta forma, a 

avaliação passa a ser considerada essencial no processo de ensino/aprendizagem, um recurso 

que precisa ser olhado com outros olhares, uma grande ferramenta que pode fornecer 

subsídios ao professor de como seu aluno está evoluindo e o que ele pode fazer para que seu 

aluno atinja os objetivos propostos.   

Segundo Haydt (2001), a avaliação contribui para a melhoria da qualidade 

da aprendizagem e do ensino por possibilitar a visualização dos avanços e dificuldades dos 

alunos em sua aprendizagem e fornecer ao professor indicações de como melhorar a sua 

prática pedagógica, visando aperfeiçoá-la. Segundo a autora, a avaliação pode seguir alguns 

pressupostos e princípios, como sendo ela um processo contínuo e sistemático, funcional, 

orientadora e integral. A avaliação da aprendizagem é considerada um processo contínuo e 

sistemático, por não possuir um fim em si mesma, mas  sim ser um meio; um recurso para o 

processo de ensino/aprendizagem. Portanto, deve ser planejada, sendo utilizada de forma 

constante e processual, tendo o objetivo de aperfeiçoar e reorientar tanto o professor quanto o 

aluno.   

Quando a avaliação é funcional, segundo Haydt (2001), ela pode se 

configurar em função de objetivos previstos, sendo eles essenciais neste processo por nortear 

a avaliação com o intuito de verificar se o aluno está alcançando os objetivos propostos. No 

entanto, a avaliação também é orientadora por indicar os avanços e dificuldades do aluno, 

possibilitando a ele uma orientação para o progresso em sua aprendizagem. Na perspectiva 

orientadora, a avaliação oferece subsídios para que o professor planeje seu trabalho buscando 

sempre novas estratégias de ensino.  Por último, a avaliação também é considerada pela 

autora como integral, por considerar o aluno como um ser em sua totalidade e não o 

visualizando de forma compartimentada. Nessa perspectiva, a avaliação possibilita uma 

análise de todo desenvolvimento do aluno, seja ele afetivo, cognitivo ou psicomotor. Para este 

processo, o professor utiliza para a composição da avaliação, uma ampla variedade de dados, 

que vai muito além de uma prova escrita, utilizando vários tipos de instrumentos para essa 

coleta de dados. 

Além de pressupostos e princípios que a avaliação da aprendizagem pode 

seguir, ela também pode se configurar em algumas modalidades, entre elas a diagnóstica, a 
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formativa e a somativa. Veremos a seguir cada uma destas modalidades e suas características 

principais. 

 

2.1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Quando falamos na palavra diagnóstico, logo poderá vir ao nosso 

pensamento o diagnóstico de alguma coisa, de uma construção, de uma doença, algo que é 

pré-escrito e que determina orientações que devem ser realizadas criteriosamente. E no 

contexto escolar, será que este diagnóstico possui esta mesma função? Veremos, a seguir, o 

que alguns autores afirmam a respeito da avaliação diagnóstica e de sua função no processo 

de ensino/aprendizagem. 

Segundo Luckesi (2002), a avaliação diagnóstica é o primeiro passo para 

que a avaliação formativa seja significativa e se concretize realmente, pois nela está expressa 

não somente a classificação e a promoção, mas sim o contexto e o processo de 

desenvolvimento do aluno e do professor. 

Um dos objetivos da avaliação diagnóstica, segundo Bloom, Hastings e 

Madaus (1983, p. 17) é o de proporcionar aos professores dados relevantes sobre o nível de 

aprendizagem dos alunos. É uma avaliação que pode ser aplicada no ingresso dos alunos a um 

curso ou programa, e neste sentido o professor “[...] deve ser capaz de determinar que 

preparação ou orientação específicas se farão necessárias antes do início da sequência de 

tarefas de aprendizagem.” 

A função diagnóstica da avaliação, segundo Luckesi (2002), permite para 

aluno tal como para o professor, desenvolver várias possibilidades e estratégias em relação à 

aprendizagem, permite para ambos um momento de troca de informações, de construção de 

autonomia, de competência, proporciona um conhecimento prévio ao professor do que seus 

alunos já sabem, se os objetivos previstos para a aprendizagem foram ou não alcançados, 

além de oferecer a oportunidade da própria autoavaliação por parte do educador sobre o 

encaminhamento metodológico utilizado para o ensino. 

Para Luckesi (2005, p. 21), “avaliação não se julga nem se classifica, mas se 

diagnostica e se intervém em favor da melhoria dos resultados do desempenho dos 

educandos”. Na visão de André e Passos (2012, p. 178), a avaliação tem entre seus objetivos 

envolver o diagnóstico do que foi conseguido aprender pelos alunos e o que não foi e 

principalmente deve ser usada “como dispositivo de correção de rumos para que a 

aprendizagem possa realmente se efetivar”. 
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Quando a avaliação envolve esta postura diagnóstica de investigação ela 

garante a existência de um processo construtivo no que se refere ao desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno, segundo Luckesi (2005). 

Conforme Bloom, Hastings e Madaus (1983), a avaliação tem como função 

essencial possibilitar o fornecimento de informações do que o professor precisa melhorar no 

ensino para que todos os alunos aprendam. André e Passos (2012, p. 178) alertam para o fato 

de que a avaliação não deve se restringir ao diagnóstico, portanto ela não deve “se esgotar no 

diagnóstico dos problemas, dos acertos e das falhas, mas ir muito além, preocupando-se 

fundamentalmente com as ações a serem tomadas em função do diagnóstico feito”. 

Como vimos neste tópico, a avaliação diagnóstica, segundo os autores 

citados, é uma modalidade muito importante, considerada uma ferramenta que pode fornecer 

aos professores orientações de como está o desenvolvimento dos alunos e do seu próprio 

trabalho. 

 

2.2 AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

A primeira vez, quando li a palavra formativa, pensei: - será que esta 

palavra possui um significado de que é algo formal imposto e que não muda? Ao ler mais e 

me aprofundar na teoria, percebi que a avaliação formativa era bem diferente do que eu havia 

pensado, pois se trata de uma modalidade de avaliação que possui movimento, que 

proporciona tanto o crescimento do aluno quanto o do professor. A seguir podemos observar 

de alguns autores o quanto a avaliação formativa é essencial no processo 

ensino/aprendizagem e seus benefícios nesse processo.  

A avaliação formativa, segundo Bonesi e Souza (2006, p. 141) possibilita ao 

professor o acompanhamento contínuo, passo a passo, da aprendizagem de seus alunos, 

permitindo “ajudá-los em suas dificuldades de aprendizagem, uma vez que se constitui, 

talvez, na única modalidade de avaliação fundamentada no diálogo, e congruente com a 

regulação contínua do processo de ensino.” Este diálogo, segundo Hoffmann (2005), é um dos 

aspectos que possibilita uma avaliação mediadora, devendo ser:  

 

[...] a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de 

conhecer e reconhecer o objeto de estudo. Então, em vez de transferir o 

conhecimento estaticamente, como se fosse posse fixa do professor, o 

diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção do objeto (FREIRE, 

1986 apud HOFFMANN, 2005, p. 67).  
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Com o diálogo estabelecido de forma contínua entre o professor e o aluno, tem-

se a possibilidade de criar entre ambos uma confiança mútua, principalmente por efetivar a 

elaboração de “possibilidades de reorganização conjunta do saber, [podendo] transformar o 

ato avaliativo em um momento prazeroso de descoberta e troca de conhecimento” 

(HOFFMANN, 2005, p. 67). Segundo a autora, o grande desafio que se enfrenta referente à 

utilização de uma perspectiva mediadora de avaliação é, principalmente, pela “tomada de 

consciência coletiva dos educadores sobre a sua prática, desvelando-lhe princípios coercitivos 

e direcionando a ação avaliativa para o caminho das relações dinâmicas e dialógicas em 

educação”. (HOFFMANN, 2005, p. 68).  

Segundo Bonesi e Souza (2006), a avaliação precisa estar a serviço dos alunos, 

e, consequentemente, de suas respectivas aprendizagens e não de sua eliminação por não 

terem conseguido aprender de forma satisfatória, determinado assunto ou conteúdo. Assim, 

quando a avaliação segue esta direção de apoio ao professor e de possibilidade de crescimento 

ao aluno, efetiva-se a modalidade diagnóstico-formativa. Já, Bloom, Hastings e Madaus, a 

respeito desta modalidade de avaliação, afirmam que: 

 

A avaliação formativa, como o próprio nome indica, intervém durante a 

formação do aluno, e não quando se supõe que o processo chegou a seu 

término. Ela indica as áreas que necessitam ser recuperadas, de forma que o 

ensino e o estudo imediatamente subsequentes possam ser realizados de 

forma mais adequada e benéfica (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, 

p. 22). 

 

Portanto, quando a avaliação segue esta perspectiva formativa, ela ocorre 

de forma continuada, tendo entre seus objetivos, o de direcionar e redirecionar o trabalho do 

educador e pela atuação deste, contribuir para que os alunos superem suas dificuldades 

ajudando a ampliar seus conhecimentos, segundo Gatti (2003). Pensando nesta avaliação 

contínua, Gomes (2003) se junta ao pensamento de Gatti, considerando que a avaliação 

formativa deve ser entendida como uma “[...] atividade contínua, progressiva, sistemática, 

flexível, orientadora da atividade educativa e personalizada, ao respeitar o ritmo individual 

de desenvolvimento de cada aluno”. (GOMES, 2003, p. 3). Assim deve-se perceber como 

“[...] eixo de avaliação o processo percorrido pelo aluno na construção do conhecimento e 

não somente o produto adquirido”. (GOMES, 2003, p. 5).  

Quando a avaliação tem seu foco direcionado para o desenvolvimento 

processual da aprendizagem do aluno, a avaliação formativa necessita, de acordo com 

Bloom, Hastings e Madaus (1983), envolver a observação e a investigação. Segundo os 
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autores, “o principal objetivo das observações formativas é determinar o grau em que o 

aprendiz dominou uma determinada tarefa de aprendizagem e detectar a parcela da tarefa 

que não foi dominada”. (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 67). No entanto, o 

objetivo da observação e da investigação não é direcionado à atribuição de nota ou 

certificado, mas é direcionado a ajudar tanto o aluno quanto o professor, ao aluno na 

construção da aprendizagem e ao professorar na possibilidade de repensar e revisar a sua 

forma de ensinar. E, para que isso aconteça, é necessário: 

 

[...] tentar investigar os tipos de evidências mais úteis ao processo, procurar 

o melhor método de relatar estas evidências, e encontrar formas de reduzir os 

efeitos negativos associados à avaliação [...]. Espera-se que estes venham a 

encontrar maneiras de relacionar os resultados da avaliação com a 

aprendizagem e com as metas de ensino que considerem importantes e 

convenientes (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 130). 

 

Quando o educador observa e investiga o desenvolvimento da aprendizagem 

do aluno numa perspectiva formativa, ele está em busca das possíveis causas da dificuldade 

dos alunos e as possíveis estratégias necessárias para que este aluno realmente aprenda. 

Assim, conforme Haydt (2001), ao avaliar o aluno, o professor também estará avaliando o que 

ele próprio conseguiu ensinar.   

 

2.3 AVALIAÇÃO SOMATIVA 

 

A avaliação somativa é uma modalidade que constantemente é prevista no 

sistema escolar, principalmente pela configuração de notas, que leva o aluno a prosseguir para 

o ano seguinte. O que nos instiga nesta perspectiva é como ela vem sendo vista e utilizada 

pelos professores, já que também é uma modalidade essencial para a formação do conjunto e 

do processo que envolve a avaliação dos  alunos. 

Luckesi (2002) destaca que a avaliação da aprendizagem vem perdendo seu 

objetivo de promover a oportunidade de uma aprendizagem significativa e real, dando lugar 

para uma aprendizagem voltada principalmente para atribuição de notas. Partindo do contexto 

de uma sociedade capitalista, segundo o autor, muitas escolas passam a direcionar-se para 

uma proposta que praticamente é voltada à questão da promoção, em que predomina 

fortemente a questão do valor atribuído ao desempenho dos alunos, ressaltando a atribuição 

de notas.  
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Além disso, segundo o autor, muitas vezes as informações obtidas pelos 

instrumentos de coleta de dados são direcionadas de forma equivocada por alguns professores, 

pois para esses “não importa como elas foram obtidas nem por quais caminhos. São operadas 

e manipuladas como se nada tivessem a ver com o percurso ativo do processo da 

aprendizagem”. (LUCKESI, 2002, p. 18). Esta promoção por meio de notas, pela qual se 

encaminha/promove ou não um aluno para a série ou ano seguinte, é uma questão que deve 

proporcionar às equipes escolares e principalmente aos professores, várias indagações a 

respeito deste processo. Será que os nossos alunos estão tendo uma aprendizagem satisfatória 

que proporcione um conhecimento de experiência, de descoberta, de pesquisa ou eles estão 

somente preocupados com a questão do “passar de ano”? Será que os professores 

proporcionam um ambiente de busca por notas somente ou de aprendizagens realmente 

significativas? 

Segundo Luckesi (2002, p. 35), quando a avaliação segue esta perspectiva 

de promoção, de classificação, ela passa a ser um instrumento “frenador” do processo de 

crescimento e desenvolvimento do aluno. Quando a avaliação da aprendizagem segue 

somente esta direção de classificação, ela perde toda a sua função de proporcionar ao 

professor a oportunidade de visualizar o processo de seu aluno e, ao aluno, a oportunidade de 

construção a partir do conhecimento já adquirido e também a partir de suas dificuldades. 

No que diz respeito à avaliação da aprendizagem e configuração de 

instrumentos de medida, como por exemplo, os exames para atribuição de notas, segundo 

Bloom, Hastings e Madaus (1983), estes vem sendo direcionados apenas como um recurso de 

decisão quanto a quem será permitido passar para o ano seguinte. Realizado pelo julgamento 

de professores através dos resultados obtidos pelos exames, configurou-se o sistema de notas 

pelo qual os alunos são classificados com determinada frequência.  

Porém, os autores chamam nossa atenção a perceber que os procedimentos 

utilizados na verificação, sejam eles exames ou outros instrumentos, são realizados com o 

intuito de efetuar “decisões críticas e muitas vezes irreversíveis a respeito do valor do 

desempenho escolar de cada aluno e de seu futuro no sistema escolar educacional. Estas 

decisões de classificação frequentemente afetam toda a sua carreira” (BLOOM; HASTINGS; 

MADAUS, 1983, p. 7), por isso a importância do professor perceber claramente que sua 

atribuição, mediante a operação de instrumentos no processo avaliativo, tem consequências e 

que, se realizada de forma incorreta, pode marcar o aluno em todo o seu processo escolar. 

Segundo Bloom, Hastings e Madaus (1983), a avaliação somativa tem como 

objetivo principal atribuir notas ou dar certificado aos alunos, julgar a deficiência do professor 
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e comparar programas, sendo realizada para medir o rendimento do aluno semanalmente ou 

ao final de cada unidade de ensino, cabendo, desta forma, a distinção entre este tipo de 

avaliação intermediária, realizada semanalmente, e a avaliação realizada ao final de um 

período. A avaliação somativa, de longo prazo, “infere, através de uma amostragem do 

modelo, a extensão em que o aluno atingiu toda a amplitude dos resultados contidos no 

modelo”. Já, a avaliação somativa intermediária se processa “em torno de resultados mais 

diretos, menos generalizáveis, e menos passíveis de transferência” (BLOOM; HASTINGS; 

MADAUS, 1983, p. 22). Explicam os autores:  

 

Tanto a avaliação somativa intermediária como aquela a mais longo prazo 

são importantes e não podem ser depreciadas. No entanto, se o papel da 

avaliação é o de trazer subsídios tanto para os processos de ensino quanto 

para os de aprendizagem, ela deve ser realizada não só ao término destes 

processos, mas também enquanto ainda se encontram fluidos e passíveis de 

modificação (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 22). 

 

Pelo pensamento desses autores, a avaliação somativa tem como objetivo 

uma avaliação muito mais geral dos conceitos atingidos. A respeito disso, deixam bem claro 

que um exame somativo pode ter várias funções, dependendo de como os objetivos são 

definidos e planejados pelo professor, podendo ser visto como uma ferramenta de utilização 

para o desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno, ou como algo estático que 

somente classifica. O que se vê, na maioria das vezes, é que: 

 

[...] a aplicação de testes e de outras formas de avaliação comumente 

utilizadas nas escolas pouco contribuem para o aperfeiçoamento do ensino e 

da aprendizagem, e raramente são um indicador seguro de que todos (ou 

quase todos) aprenderam o que o sistema escolar reputa como tarefas e 

metas importantes no processo educacional (BLOOM; HASTINGS; 

MADAUS, 1983, p. 8). 

 

Podemos dizer que a avaliação somativa, portanto, demonstra em números e 

conceitos o desempenho da aprendizagem dos alunos em determinadas áreas do 

conhecimento, numa determinada unidade de tempo estabelecido pela escola – ano, semestre 

etc.. Porém, mesmo ela tendo esta característica de atribuição de notas e classificação dos 

alunos por alguns professores, ela passa a ser associada à avaliação diagnóstica e formativa, 

apoiando-se nelas para essa composição e atribuição da nota, como forma de perceber o 

processo de desenvolvimento do educando. Deixa, portanto, de ser uma atribuição de notas 
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fechada somente em determinado resultado, passando a não ser mais a única possibilidade da 

demonstração da aprendizagem dos alunos. 
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3 CONCEITOS DE MEDIR, TESTAR E AVALIAR  

 

Neste tópico, temos como objetivo demonstrar de forma sucinta o conceito 

que alguns autores abordam a respeito do medir e testar e quais a implicações que eles 

colocam a respeito destes conceitos para a realização da avaliação da aprendizagem.  

Luckesi (2002, p. 87) define medida como “forma de comparar grandezas”. 

No contexto escolar, refere-se aos resultados obtidos pela aprendizagem. Luckesi destaca que 

alguns professores vêm trabalhando constantemente com padrão de medida, o qual é baseado 

no “acerto” de questões, sendo que esta medida ocorrerá pela contagem dos acertos do aluno 

sobre o conteúdo trabalhado. Esses acertos, no contexto da prática escolar, se transformam em 

pontos, o que não deixa de ser um padrão de medida, pois “a atribuição de pontos às questões, 

e seus correspondentes acertos, não muda a qualidade da prática; ela continua sendo medida” 

(LUCKESI, 2002, p. 88). 

Gatti (2003, p. 111) demonstra que é necessário saber visualizar a 

importância das medidas na constituição da avaliação da aprendizagem, mas também é 

importante que o professor saiba que não basta apenas medir, sendo preciso “inferir, 

comparar, analisar consequências, examinar o contexto, estabelecer valores”. De maneira 

evidente, a autora expressa que: 

 

[...] para termos uma avaliação é preciso que se construa o significado 

destas grandezas [números resultados das medidas] em relação ao que está 

sendo analisado quando considerado como um todo, em suas relações com 

outros fenômenos, suas características historicamente consideradas, o 

contexto de sua manifestação, dentro dos objetivos e metas definidos para 

o processo em avaliação, considerando os valores sociais envolvidos 

(GATTI, 2003, p. 110). 

 

Quando se limita a avaliação à produção de notas, com o objetivo de 

classificar o aluno, se tem o intuito de demonstrar que alguns são capazes, bons e desejáveis 

do ponto de vista do sistema e outros deficientes, ruins e indesejáveis, conforme advertem 

Bloom, Hastings e Madaus (1983). Os autores afirmam que “é improvável que esta contínua 

rotulação traga consequências benéficas para o desenvolvimento educacional do indivíduo, e 

é muito provável que em muitos alunos exerça uma influência desfavorável sobre seu 

autoconceito”. (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 8). Neste aspecto destacado por 

esses autores referente à rotulação dos alunos e constituição de valores através de notas, 

encontramos Bonesi e Souza (2006) que concordam, afirmando que: 
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Medir significa determinar a quantidade, [...] as medidas quando 

consideradas apenas em sua natureza quantitativa, são insuficientes para 

fundamentar o processo avaliativo, uma vez que nem todas as 

consequências educacionais são quantitativamente mensuráveis (BONESI; 

SOUZA, 2006, p. 137).  

 

Segundo Hoffmann (2005, p. 40-45), “a expressão medida em educação 

adquiriu uma conotação ampla e difusa.” A autora relata que muitos professores consideram 

que tudo pode ser medido e, sem perceberem, acabam fornecendo notas sem claros conceitos 

sobre o significado da avaliação. A autora destaca que ainda há muitos professores que 

reforçam o “velho e abusivo uso das notas,” demarcando a vida das crianças com numerais e 

promovendo a competição e seleção nos espaços escolares. Desta forma, passam os 

professores a se preocuparem tanto em dar uma nota que deixam de se preocupar com 

questões necessárias à aprendizagem e seus problemas. Assim, Hoffmann (2005) ressalta que 

o “dar notas” é uma atitude ingênua e simplista que limita e reduz todo o processo avaliativo. 

Portanto, 

 

[...] a medida, em educação, deve resguardar o significado de um indicador 

de acertos e erros. Esse indicador passa a adquirir sentido a partir da 

interpretação pelo professor do que ele verdadeiramente representa quanto à 

produção de conhecimento pelo aluno. A quantificação não é absolutamente 

indispensável e muito menos essencial à avaliação. Consiste em uma 

ferramenta de trabalho, útil, somente se assim for compreendida 

(HOFFMANN, 2005, p. 46). 

 

Por outro lado, Luckesi (2002) destaca que, de forma precária ou não, é de 

fundamental importância e necessária a existência da medida no espaço escolar, pois é a partir 

dos resultados obtidos que o professor terá a oportunidade de visualizar um ponto de partida 

em busca de melhorias no desenvolvimento da aprendizagem de seu aluno e também na 

melhoria de seu trabalho. Ocorre que nem sempre este ponto de partida serve para a 

percepção do desenvolvimento do aluno e do trabalho do professor, sendo que cabe ao 

professor escolher se: apenas registra o resultado desses pontos e nada mais; oferece uma 

oportunidade ao aluno de refazer a prova para melhorar a nota; ou se volta para perceber as 

dificuldades de seus alunos para trabalhar em cima desses aspectos, proporcionando-lhes 

formas de atingir a aprendizagem. 

Hoffmann (2005) afirma que tanto para os professores dos anos finais do 

Ensino Fundamental quanto para os do Ensino Médio e Ensino Superior há uma grande 

dificuldade pelo fato da quantidade de alunos, de se perceber de forma individual o processo 
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que envolve a avaliação da aprendizagem. Assim, alguns professores consideram mais justo 

atribuir média pelos resultados obtidos do que falar do desenvolvimento de cada aluno. A 

partir desta postura do educador passa a ser muito mais difícil deixar de fazer a avaliação sem 

um vínculo obrigatório baseado no testar e medir. Já alguns professores da Educação Infantil 

e dos Anos Iniciais, segundo Hoffmann (2005), possuem dificuldades em traduzir suas 

observações sobre os alunos em dados numéricos, ou seja, em notas. Isso ocorre pelo fato de 

conviverem diariamente com os alunos, tendo contato com as facilidades e dificuldades de 

cada um deles. Estes professores da educação infantil e dos anos iniciais passam a se sentir, 

 

[...] inversamente aos professores dos outros graus e séries, injustos e 

indecisos ao registrar resultados numéricos ou preencher fichas de avaliação 

predeterminantes, porque tais procedimentos são limitadores em relação à 

sua ação de acompanhamento (HOFFMANN, 2005, p. 38). 

 

Pela postura da escola e do professor, mediante a utilização de instrumentos 

para a coleta de informações visando à avaliação da aprendizagem de seus alunos, se tem 

percebido a predominância da verificação, sendo trabalhada apenas como algo que constata 

determinado momento da aprendizagem do aluno, fazendo e tornando esta verificação 

estática. Isso, porém, pode depender de como o professor trabalha com a verificação, 

tornando-a apenas pontual e momentânea ou como base para que o educador ofereça novas 

estratégias de aprendizagem a seus alunos. É pensando nesta última alternativa que se percebe 

que: 

 

[...] o processo de verificar configura-se pela observação, obtenção, análise e 

síntese dos dados ou informações que delimitam o objeto ou ato com o qual 

se está trabalhando. A verificação encerra-se no momento em que o objeto 

ou ato de investigação chega a ser configurado, sinteticamente, no 

pensamento abstrato, isto é, no momento em que se chega à conclusão que 

tal objeto ou ato possui determinada configuração (LUCKESI, 2002, p. 92). 

 

Uma das formas de medir é pela utilização de testes. Tratando de testes, 

Hoffmann (2005, p. 49) destaca que alguns professores aplicam os testes somente para 

constatar algum resultado para ser transformado em valor - a nota -. Por outro lado, a autora 

discute a real importância do teste, não somente pelo seu resultado, mas pela sua utilização 

como fundamento para a ação educativa. Quando realizado e entendido pelo professor de 

forma correta, pode tornar-se um instrumento de investigação pelo professor em busca da 

aprendizagem do aluno, um “instrumento de questionamento sobre as percepções de mundo, 
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avanços ou incompreensões dos alunos passando a exigir do professor uma tarefa séria de 

interpretação: por que meu aluno respondeu desta forma? Por que não respondeu?” 

Por sua vez, Bonesi e Souza (2006) discutem em seu artigo que a avaliação 

está sendo confundida como um momento estanque: a aplicação e correção de testes, 

passando a ser apenas um instrumento de coleta de dados a cerca do processo de 

aprendizagem do aluno. Como Hoffmann (2005), as duas autoras também concordam que o 

teste deve ser compreendido e visualizado como uma ferramenta investigativa, “assim o teste 

não necessita ser compreendido como sinônimo de prova, mas precisa ser percebido como 

instrumento de pesquisa que fornece dados relevantes ao processo da avaliação” (BONESI; 

SOUZA, 2006, p. 137).  

No entanto, na busca de perceber o processo que envolve a avaliação da 

aprendizagem, temos como um dos seus componentes o ato de avaliar, o qual é um ato que 

está constantemente presente, não só no contexto escolar, mas também no nosso dia a dia. 

Portanto, o professor deve ter ciência deste ato. Segundo Haydt (2006, p. 290): 

 

Avaliar é julgar ou fazer uma apreciação sobre alguém ou alguma coisa, 

tendo como base uma escala de valores. Assim, avaliação consiste na coleta 

de dados quantitativos e qualitativos e na interpretação desses dados com 

base em critérios previamente definidos.  

 

Agora, no que se refere à avaliação para o direcionamento da aprendizagem, 

Hoffmann (2005) destaca que a avaliação é essencial em seu sentido e função na educação, 

sendo ela inerente e indissociável enquanto concebida como uma problematização, 

questionamento e reflexão sobre a ação, tanto do professor quanto do aluno. 

No que se refere ao processo de avaliação da aprendizagem, Haydt (2001) 

destaca a relação existente entre o testar, medir e avaliar, pois mesmo que possuindo 

significados diferentes se complementam entre si. Para explicar essa relação, a autora define 

cada um destes aspectos e suas especificidades. 

Haydt (2001, p. 289) descreve que testar “significa submeter a um teste ou 

experiência”, tendo como foco a verificação do desempenho de alguém ou de alguma coisa 

por meio de testes. O que é destacado pela autora é que muitas vezes os testes são aplicados 

em grande escala na educação, o que a preocupa, por que os professores devem ter em 

mente os limites da utilização dos testes, sendo que nem tudo pode ser avaliado ou 

averiguado por este mecanismo.  
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Medir, por sua vez, “significa determinar a quantidade, a extensão ou o 

grau de alguma coisa, tendo como base um sistema de unidades convencionadas” (HAYDT, 

2001, p. 290), referindo-se ao aspecto quantitativo de um fenômeno a ser descrito. Dentro 

da medida, no seu uso escolar, temos os testes, que segundo Haydt (2001), são apenas um 

entre os vários instrumentos de mensuração, pois devido a sua objetividade e praticidade, 

passa a ser ele - o “teste” - um dos recursos mais utilizados em educação.  

Já avaliar, “é julgar ou fazer uma apreciação sobre alguém ou alguma 

coisa, tento como base uma escala de valores. Assim, a avaliação consiste na coleta de 

dados quantitativos e qualitativos e na interpretação destes dados com base em critérios 

previamente definidos” (HAYDT, 2001, p. 290).  

Haydt (2001) e Gatti (2003) estão de acordo ao afirmarem que não é 

suficiente testar e medir, é necessário que estes resultados sejam vistos e interpretados com 

os objetivos da avaliação. No entanto, neste sentido, a mensuração é o aspecto descritivo do 

fenômeno, enquanto a avaliação é o processo interpretativo, através de um julgamento com 

base em padrões e critérios. Afirma Haydt (2001, p. 290): 

 

Do ponto de vista educacional, quando se fala apenas em testar e medir, a 

ênfase recai na aquisição de conhecimentos ou aptidões específicas. Quando 

usamos o termo avaliar, porém, estamos nos referindo não apenas aos 

aspectos quantitativos da aprendizagem, mas também aos qualitativos, 

abrangendo tanto a aquisição de conhecimentos decorrentes dos conteúdos 

curriculares, quanto às habilidades, os interesses, as atitudes, os hábitos de 

estudo e o ajustamento pessoal e social. 

 

Haydt (2001) deixa clara a especificidade de cada um destes três termos – 

testar, medir e avaliar – e a possível relação entre eles. Medir é um termo mais amplo que 

testar, sendo que o teste é um dos instrumentos que constitui a medida. Avaliar é mais 

abrangente que testar e medir, pois inclui tanto a utilização de dados e instrumentos 

quantitativos quanto de dados qualitativos. Reiteramos o que a autora considera:  

 

Avaliar consiste em fazer um julgamento sobre os resultados, comparando o 

que foi obtido com o que se pretendia alcançar. Desta forma, a avaliação 

pode ser útil para orientar tanto o aluno como o professor: fornece 

informações ao aluno para melhorar sua atuação e dá elementos ao professor 

para aperfeiçoar seus procedimentos didáticos (HAYDT, 2001, p. 291). 

 

No sentido do que é avaliar, descrito acima por Haydt (2001) e Gatti (2003), 

percebe-se que a avaliação pode ser entendida e constituída de formas diferentes, isto com 
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base na fundamentação que o professor possui em relação ao que seja a avaliação da 

aprendizagem, podendo assim prosseguir por caminhos distintos.  
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4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS PARA A AVALIAÇÃO 

 

No presente tópico, apresentamos, com base em alguns autores, a utilização 

dos instrumentos de coleta de dados e sua relevância para o processo da avaliação da 

aprendizagem. 

Segundo Luckesi (2005), testes, questionários, fichas de observação entre 

outros, são usualmente denominados como instrumentos de avaliação, porém estes devem ser 

denominados como instrumentos de coleta de dados para a avaliação. Tais instrumentos de 

coleta de dados, segundo o autor, são de fundamental importância para o ato de avaliar, o que 

ocorre em três passos fundamentais: a coleta de dados, a qualificação dos resultados e a 

tomada de decisão. 

Segundo Luckesi (2005), na prática da avaliação, os instrumentos de coleta 

de dados têm como função ampliar a capacidade do educador de observar a realidade, 

estabelecendo uma descritiva da mesma. Desta forma, os instrumentos de coleta de dados 

“permitem a constatação da realidade, configurando-a e descrevendo-a em seus contornos ou 

em seus desempenhos” (LUCKESI, 2005, p. 88). Segundo ainda o autor, para a utilização de 

um bom instrumento de coleta de dados para a avaliação, este necessita ser planejado para 

desenvolver um levantamento dos conteúdos e aspectos essenciais pelos quais o aluno deverá 

manifestar seu conhecimento, além de conter condições e atividades para que o aluno 

manifeste seu desempenho de aprendizagem da melhor forma possível. Assim como para 

avaliar, a escolha do instrumento de coleta de dados também necessita estar alicerçada no 

planejamento, que consequentemente deverá estar relacionado aos objetivos estabelecidos. 

Segundo Haydt (2001, p. 294-295), há 

 

[...] uma estreita relação entre a avaliação e a definição de objetivos, por que 

avaliar é basicamente comprovar se os resultados desejados foram 

alcançados, isto é, verificar até que ponto as metas previstas foram atingidas. 

É a partir da elaboração do plano de ensino, com a definição dos objetivos 

que norteiam o processo ensino-aprendizagem, que se estabelece o que e 

como julgar os resultados da aprendizagem dos alunos. Por isso, os objetivos 

devem ser formulados claramente, para que possam ser um guia seguro na 

indicação do que avaliar e na escolha e elaboração dos instrumentos mais 

adequados de avaliação. 

 

Luckesi (2005) considera que os instrumentos de coleta de dados devem ser 

utilizados e escolhidos criteriosamente, pois 
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[...] o uso desses instrumentos tem por objetivo diagnosticar a aprendizagem 

dos educandos, tendo em vista reorientá-los do melhor modo possível. 

Assim sendo, não devem ser utilizados como recursos de ameaça, de geração 

de medo, de disciplinamento. Eles são instrumentos que nos permitem 

constatar desempenhos dos educandos e, consequentemente, qualificá-los e 

reorientá-los, se possível (LUCKESI, 2005, p.102). 

 

Segundo Luckesi (2005), depois de planejados, elaborados, organizados e 

editados os instrumentos para coleta de dados, são necessários alguns cuidados no que diz 

respeito a sua aplicação: 1-Chegada à sala de aula: o professor deve ter a mesma postura que 

tem no cotidiano de suas aulas no dia que for aplicar um instrumento de coleta de dados para 

a avaliação. Neste momento é bom que o professor converse com os alunos, apresente o 

instrumento reduzindo a ansiedades deles; 2-Acompanhamento dos estudantes no período 

destinado a responderem os instrumentos: neste aspecto Luckesi (2005) indica que o 

avaliador, que no caso aqui é o educador, não deve assumir uma postura de vigilância por 

meio da aplicação dos instrumentos de coleta de informações e que, ao se deparar com algum 

aluno colando, não deve desqualificá-lo, aumentar a voz ou retirar a prova. Ele deve conversar 

com o aluno demonstrando que não é necessário fazer a cola, que essa é uma experiência 

diagnóstica pela qual o professor terá a oportunidade de perceber se ele aprendeu ou não e 

com isso criar estratégias para que o aluno efetue uma melhor aprendizagem. 

Krasilchik (2012) destaca a importância do professor utilizar vários 

instrumentos de coleta de dados  para a avaliação, como forma de evitar falhas e omissões, 

pois segundo a autora, um tipo de exame apenas não poderia descrever por completo e com 

precisão o que o aluno aprendeu. Assim, “limitar-se a um tipo de prova para todas as 

avaliações pode viciar o processo por não atender as características dos alunos e não suprir as 

deficiências dos vários tipos de instrumentos” (KRASILCHIK, 2012, p. 173). Por outro lado, 

a autora destaca que não adianta colecionar um conjunto de estatísticas e descrições, mas sim 

é necessário fazer uma análise destas informações. 

André e Passos (2012, p. 194) consideram que a formação de um sujeito 

crítico e criativo é um dos objetivos principais da escola, principalmente no que diz respeito 

ao desenvolvimento do raciocínio, da argumentação, do exercício da crítica e da criação. 

Neste sentido, segundo as autoras, fica “evidente que para avaliar habilidades tão complexas 

serão necessárias situações e instrumentos igualmente ricos e complexos”. Portanto, segundo 

as autoras, a melhor alternativa como recurso, é o próprio professor, com toda sua 

experiência, sensibilidade, flexibilidade e principalmente com sua capacidade de observação 

no que se refere ao desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno.  
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André e Passos (2012) descrevem que há várias formas do professor 

observar seu aluno, consequentemente, vários instrumentos de coleta de dados que podem 

integrar a avaliação. Entre eles podem ser utilizados: - Fichas de registro individual ou do 

grupo, que são utilizadas por muitos professores como um registro sobre o comportamento, 

atitude dos alunos, cumprimento das tarefas, participação das atividades, entre outros. A partir 

destes registros o professor além de acompanhar o desenvolvimento e progresso dos alunos 

poderá avaliar o seu próprio plano de ensino; - Trabalhos práticos, monografias, exercícios, 

exposições orais, que “são formas diferentes de verificar o grau de alcance dos objetivos e 

detectar dificuldades relativas ao processo de aprendizagem quanto ao ensino” (ANDRÉ; 

PASSOS, 2012, p. 194); - Auto-avaliação e co-avaliação, que são, segundo as autoras, 

formas muito interessantes de avaliação, as quais contribuem para o desenvolvimento de 

indivíduos autônomos, críticos e responsáveis. Por outro lado, as autoras consideram um 

recurso muito delicado e de difícil implementação pelo fato de exigir uma mudança de 

mentalidade em relação à avaliação, que muitas vezes é associada com punição e castigo. É 

um processo lento, mas que se trabalhado de forma correta com muito diálogo, confiança e 

liberdade passa ater condições para a realização desta avaliação, porém isso depende muito de 

como este assunto é encaminhado; - Provas com questões abertas e fechadas, testes, exames 

escritos e orais: São possibilidades que também podem integrar a avaliação do aluno, desde 

que bem elaborados e que, principalmente, estes resultados obtidos não se denomine pelo 

professor como um juízo final do aluno, mas sim que se torne uma soma de resultados aos 

outros instrumentos utilizados, com o intuito de possibilitar aos envolvidos a indicação dos 

ganhos e das falhas em relação aos objetivos pretendidos, segundo André e Passos (2012). 

Em relação à prática de exames, Luckesi (2005) relata que estes são 

necessários em situações que necessitam de uma classificação, como os concursos em busca 

de uma vaga de emprego, como também situações em que se busca a certificação de 

conhecimentos como a especialidade dos médicos etc. Nesta situação acima, Luckesi 

demonstra que o que está em questão não é o ensino e a aprendizagem e sim uma vaga; que 

manifeste aquilo que a pessoa já sabe e aprendeu. Neste caso, o que importa é a aprendizagem 

já concluída, diferentemente da sala de aula onde o que importa é a aprendizagem em 

processo. Segundo o autor, “a sala de aula é o lugar onde se aprende e não o lugar onde se 

concorre a alguma coisa” (LUCKESI, 2005, p. 35). 

Portanto, 
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[...] a diferença entre trabalhar com exames e com avaliação é a de que os 

exames expressam aquilo que o educando conseguiu fazer com as lições do 

educador ou de outros meios e a avaliação expressa o caminho trilhado 

conjuntamente pelo educador e educando, construindo resultados positivos. 

(LUCKESI, 2005, p. 36). 

 

Segundo Luckesi (2005, p. 15), provas “são os recursos através dos quais os 

exames escolares são realizados. Os exames compõem a modalidade de aferição da 

aprendizagem, as provas coletam os dados que dão base aos exames”. Segundo o autor, os 

exames escolares através das provas, apresentam as seguintes características: 1- Tem o 

objetivo de julgar: dentro deste julgamento temos a aprovação e a reprovação dos anos 

escolares seja no ensino fundamental, médio e superior. Segundo Luckesi, esta é a ferramenta 

fundamental para a manutenção da cultura dos exames, a aprovação e a reprovação. Em 

relação a este sistema de aprovação e reprovação no sistema de ensino é que Luckesi (2005) 

manifesta a necessidade de se superar o fracasso escolar, pois segundo o autor, “superar o 

fracasso escolar significar investir na qualidade do ensino, que tem como consequência direta 

o desaparecimento da reprovação” (LUCKESI, 2005, p. 16). Esta é uma crítica que Luckesi 

(2005) faz ao sistema escolar, ao afirmar que o ensino de boa qualidade deveria investir na 

aprendizagem e não na aprovação das séries escolares; 2- São pontuais: pelo fato do aluno ter 

que responder o teste ou a prova naquele exato momento, não interessando se ele sabia, mas 

se confundiu, ou no que ele ainda pode vir a aprender e saber depois; 3- São classificatórios: 

segundo Luckesi (2005), todo exame classifica, por estabelecer uma escala de valores através 

de um ponto médio “que a partir do qual, para mais, aprova, e, para menos, reprova” 

(LUCKESI, 2005, p. 16); 4- São seletivos: pelo fato da exclusão dos que não sabem; 5- São 

estáticos: quando classificam o aluno em um determinado nível de aprendizagem passando a 

considerar este nível como definitivo, dentro de uma média estabelecida por uma escola de 

valores; 6- São antidemocráticos: pela medida em que os exames possibilitam a exclusão dos 

alunos, portanto, segundo o autor, não podem ser democráticos. Assim “a democracia, para 

ser verdadeira e materialmente democracia, não pode ser excludente, mas assim abranger 

todos” (LUCKESI, 2005, p. 17); 7- Dão fundamento a uma prática pedagógica autoritária. 

Segundo o autor, muitas vezes os exames passam a ser considerados por alguns professores 

como uma ferramenta de punição para o controle da disciplina dos educandos.  

Segundo Haydt (2001), deve-se utilizar para o processo avaliativo técnicas e 

instrumentos diversos, até mesmo porque atualmente a avaliação possui entre suas funções a 

de diagnosticar, a de verificar a relação dos objetivos previstos para o ensino e a 

aprendizagem, sendo necessário, para atingir estas funções a utilização das várias técnicas e 
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instrumentos. Assim, "quanto mais dados o professor puder colher na avaliação, utilizando 

instrumentos variados e adequados aos objetivos propostos, tanto mais informações terá a seu 

dispor para replanejar o seu trabalho e orientar a aprendizagem dos alunos" (HAYDT, 2001, 

p. 297). Por sua vez, Luckesi (2005) afirma que todos os instrumentos são úteis, no entanto o 

professor deve estar atento se o instrumento de coleta de informações que ele está utilizando é 

o mais adequado aos objetos essenciais que se pretende visualizar e avaliar. Assim, o autor 

deixa bem claro que um instrumento pode ser utilizado tanto na perspectiva do exame como 

na perspectiva da avaliação e que isto depende da escolha e de como o professor compreende 

o processo avaliativo.   
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5 CARACTERÍSTICAS E PROPÓSITOS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E 

SUA INFLUÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO 

 

No presente tópico procuramos descrever de forma clara e objetiva, segundo 

a visão de alguns autores, a função da avaliação e algumas características que a integram, 

além da influência deste ato na relação entre professor e aluno. Corremos o risco de reiterar 

aspectos já tratados em itens anteriores, mas o fazemos para enfatizar os propósitos com que 

se reveste a avaliação, dependendo das características com que é praticada. 

Segundo Luckesi (2005), avaliação de aprendizagem possui características 

completamente diversas ao ato de examinar. Assim o ato de avaliar envolve: 1- Objetivo de 

diagnosticar: tendo a aprendizagem do aluno como um subsídio ou parâmetro para a ação do 

professor em busca da melhoria e da qualidade da aprendizagem deste; 2- É diagnóstica e 

processual: por possibilitar a visualização do que o aluno ainda não assimilou, mas que se for 

trabalhado em cima desta habilidade o aluno ainda pode vir a assimilar. Segundo Luckesi 

(2005), a avaliação opera com resultados provisórios e sucessivos, pois há uma possibilidade 

do aluno atingir os objetivos previstos; 3- É dinâmica: pois não classifica o aluno em um 

nível de aprendizagem determinado, mas direciona o diagnóstico da situação colaborando 

desta forma para novas ações pedagógicas para a melhoria do desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno; 4- É inclusiva: pois não há distinção entre os educandos melhores e 

piores e sim o desenvolvimento de meios pelos quais todos podem aprender. Assim, segundo 

Luckesi (2005, p. 18), “o ato de avaliar é um ato pelo qual se inclui o educando dentro do 

processo educativo, da melhor forma possível”; 5- Por ser inclusiva, ela é democrática: por 

buscar uma prática avaliativa que direcione a todos que compõem este espaço, uma forma de 

oferecer a todos os alunos subsídios e propostas diferenciadas na busca de que todos 

aprendam de forma significativa; 6- Exige uma prática pedagógica dialógica, principalmente 

entre os professores e alunos, na busca de uma melhor relação e, consequentemente, no 

estabelecimento de uma prática negociada por todos os presentes na sala de aula.  Essa 

parceria entre professores e alunos possibilitará a aproximação entre ambos, refletindo 

respeito, diálogo, isso em busca de um trabalho construtivo na direção da aprendizagem por 

meio da avaliação, pois segundo Luckesi (2005, p.19), “a avaliação exige uma interação 

permanente entre educador e educando”. Em relação ao permanente diálogo entre professor e 

aluno, também é destacado por Hoffmann (2005) por possibilitar ao professor transformar 

suas reflexões em ações e, consequentemente, tais ações em novas reflexões sobre o processo 

avaliativo de seu educando, constituindo “um processo interativo, através do qual educandos e 
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educadores aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar no próprio ato da 

avaliação”. (HOFFMANN, 2005, p.17). Neste sentido, quando ocorre essa construção 

baseada no diálogo, 

 

A avaliação deixa de ser momento terminal do processo educativo (como ela 

é concebida) para se transformar na busca incessante de compreensão das 

dificuldades do educando e na dinamização de novas oportunidades de 

conhecimento (HOFFMANN, 2005, p. 19). 

 

Portanto, quando os professores estão avaliando seus alunos eles também 

estão avaliando a si mesmos, pois segundo Gatti (2003, p. 111), o “ensino e aprendizagem são 

indissociáveis e a avaliação é intrínseca a esse processo”. Nesta relação entre avaliação e 

aprendizagem, Hoffmann (2005) destaca que “o professor deve assumir a responsabilidade de 

refletir sobre toda a produção de conhecimento do aluno, promovendo o “movimento”, 

favorecendo a iniciativa e a curiosidade no perguntar e no responder e construindo novos 

saberes junto com os alunos” (HOFFMANN, 2005, p. 63). 

Segundo Luckesi (2005, p. 42), “o ato de avaliar implica dois processos 

articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir. Não é possível uma decisão sem 

diagnóstico, assim como não faz sentido um diagnóstico, sem uma consequente decisão”. O 

autor considera o ato de diagnosticar como um processo de conhecimento, a partir do qual 

decisões podem e devem ser tomadas. Assim, “um diagnóstico é um conhecimento que 

adquirimos através de dados que qualificamos e, por isso, nos permite uma decisão e uma 

intervenção. [...] assentados numa compreensão da realidade, decidimos o que fazer” 

(LUCKESI, 2005, p. 43). Segundo o autor, o conceito de diagnóstico se constitui em dois 

atos: a constatação e a qualificação do objeto da avaliação. A constatação, segundo o autor, é 

o ato de “configurar o estado, forma ou modo de ser de alguma coisa [...], a constatação 

produz uma descritiva do objeto do ato de conhecimento”. (LUCKESI, 2005, p. 43). Segundo 

Luckesi, o ato de avaliar como qualquer outro processo que envolve o ato de conhecer, inicia-

se pela constatação. Esta constatação gera a base material para o ato de qualificar como forma 

de atribuição de uma qualidade ao objeto avaliado como positivo ou negativo. Para tanto, é 

necessário o estabelecimento de critérios para esta qualificação. Para que haja esta 

constatação é preciso destacar três aspectos que devem ser considerados: os dados relevantes; 

os instrumentos de coleta de dados e a sua utilização. 

Luckesi (2005, p. 50) considera os dados relevantes como sendo os dados 

essenciais que devem ser avaliados. Tais dados devem estar expressos no planejamento de 
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ensino, alicerçados em uma teoria pedagógica. Esses dados “permitem configurar, descrever o 

modo de ser ou desempenho de nosso educando”. Já os instrumentos de coleta de dados, 

segundo o autor, não devem ser qualquer instrumento e sim ser escolhidos como os mais 

adequados para coletar o que é necessário sobre a aprendizagem dos alunos, devem estar 

adequados ao tipo de habilidade que será avaliada, aos conteúdos essenciais trabalhados no 

processo de ensino, a uma linguagem clara e por último adequados ao processo de 

aprendizagem, pois, “um instrumento não deve dificultar a aprendizagem do educando, mas 

ao contrário, servir-lhe de reforço do que já aprendeu; responder as questões essenciais 

significa aprofundar as aprendizagens já realizadas, reorganizá-las, ressistematizá-las” 

(LUCKESI, 2005, p. 51). No que se refere ao uso e aplicação dos instrumentos de coleta de 

dados, segundo o autor, estes não podem se tornar uma ameaça ou punição aos alunos e sim 

uma ferramenta que possa colaborar de forma significativa e produtiva para a aprendizagem 

dos educandos. 

Para Luckesi (2005), o segundo passo fundamental que envolve a formação 

do processo de diagnóstico para a efetivação da avaliação, é a qualificação do objeto da 

avaliação, através dos dados coletados, que demonstrem o estado da aprendizagem do aluno. 

Com estes dados interpretados através de um critério de qualificação, se prossegue com o 

juízo da qualidade, cujo resultado opera na comparação da realidade constatada e o critério de 

qualificação, em busca de propor questionamentos sobre esta realidade configurada. Porém, 

tudo dependerá do planejamento de ensino e da teoria pedagógica utilizada. Quando se realiza 

a coleta de dados e a qualificação da situação configurada, tem-se praticamente o diagnóstico 

concluído, mas ainda há algo a se fazer com este diagnóstico ao que se denomina tomada de 

decisão. Neste momento se tem a intervenção do educador em cima do diagnóstico 

apresentado referente à aprendizagem do aluno. Seja positivo ou negativo, o professor 

desenvolverá possibilidades e estratégias para que todos desenvolvam uma aprendizagem a 

mais satisfatória possível.  Portanto, neste sentido, a tomada de decisão “é uma necessidade 

para que o ato de avaliar se conclua e se concretize” (LUCKESI, 2005, p. 55). Assim, a 

avaliação da aprendizagem não se encerra 

 

[...] com a qualificação do estado em que está a aprendizagem do educando 

ou dos educandos. Ela obriga a decisão e só se completa com a possibilidade 

de indicar caminhos mais adequados para uma ação que está em curso. O ato 

de avaliar implica a busca do melhor e mais satisfatório estado daquilo que 

está sendo avaliado. Ele é um mediador entre o que existe e aquilo que deve 

existir; entre o que é e aquilo que poderia vir a ser (LUCKESI, 2005, p. 55).  
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Segundo Haydt (2001, p. 292, grifo do autor), vários são os propósitos da 

avaliação na sala de aula, entre eles: "1.Conhecer os alunos; 2.Identificar as dificuldades de 

aprendizagem; 3.Determinar se os objetivos propostos para o processo ensino-aprendizagem 

foram ou não atingidos; 4. Aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem, 5. Promover os 

alunos". Tais propósitos são mais detalhadamente descritos a seguir: 

1. Conhecer os alunos. Quando a avaliação segue este propósito de 

conhecimento sobre os alunos ela se torna diagnóstica. Possui esta função, segundo Haydt, 

por ajudar a detectar o que cada aluno aprendeu em períodos anteriores, além de auxiliar o 

professor a visualizar as habilidades e conhecimentos que devem ser retomados antes de se 

iniciar um novo conteúdo; 

2. Identificar as dificuldades de aprendizagem. Segundo Haydt (2001), a 

avaliação permite também diagnosticar as dificuldades dos alunos com o propósito de 

identificar e caracterizar as possíveis causas, sejam elas de ordem cognitiva, afetiva ou 

emocional.  

3. Determinar se os objetivos propostos para o processo ensino-

aprendizagem foram ou não atingidos. Haydt (2001) explica que a avaliação tem este 

propósito por possibilitar que, ao iniciar uma unidade de ensino, o professor estabeleça quais 

habilidades, conhecimentos, atitudes devem ser desenvolvidos por seus alunos. No entanto, 

estas habilidades, conhecimentos e atitudes deverão ser constantemente avaliados, 

possibilitando tanto ao aluno quanto ao professor o conhecimento do que foi assimilado e o 

que ainda precisa ser melhorado. Mas, se houver alunos que ainda não conseguiram atingir os 

objetivos, caberá ao professor estabelecer novas estratégias para possibilitar que este aluno 

também atinja o conhecimento necessário. Haydt (2001, p. 293) denomina esta forma de 

avaliar como avaliação formativa, sendo sua função: 

 

[...] verificar se os objetivos estabelecidos para a aprendizagem foram 

atingidos. Portanto, o propósito fundamental da avaliação com caráter 

formativo é verificar se o aluno está conseguindo dominar gradativamente os 

objetivos previstos, expressos sob a forma de conhecimentos, habilidades e 

atitudes. 
 

A avaliação formativa contribui para o aperfeiçoamento da ação do docente, 

por possibilitar dados para que adeque seus procedimentos às necessidades da classe, a cada 

aluno em específico. E também oferece ao aluno informações sobre o seu progresso na 

aprendizagem, possibilitando melhorias. Segundo Haydt (2001, p. 293): “É através da 

modalidade formativa que a avaliação assume sua dimensão orientadora, fornecendo dados 
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para o planejamento da prática docente e orientando o estudo contínuo e sistemático do aluno, 

para que sua aprendizagem possa avançar em direção aos objetivos estabelecidos”. 

4. Aperfeiçoar o processo ensino/aprendizagem. Para Haydt (2001), há uma 

grande relação entre os resultados obtidos pelos alunos na aprendizagem e os procedimentos 

de ensino utilizados pelo professor. Quando o professor avalia o desenvolvimento de seus 

alunos em termos de aprendizagem, ele tem condições de obter informações importantes 

sobre o seu próprio trabalho, passando a avaliação ter uma função de retroalimentação dos 

procedimentos de ensino ou feedback por "fornecer dados ao professor para repensar e 

replanejar sua atuação didática, visando aperfeiçoá-la, para que seus  alunos obtenham mais 

êxito na aprendizagem" (HAYDT, 2001, p. 293). A partir da análise dos resultados da 

avaliação, o professor poderá adequar seu ensino às necessidades específicas de sua sala de 

aula, buscando proporcionar uma aprendizagem significativa. 

5. Promover os alunos. Haydt (2001) afirma que quando a avaliação tem o 

objetivo de atribuir ao aluno, uma nota ou conceito para fins de promoção, ela é denominada 

de somativa. Este tipo de avaliação possui um caráter classificatório por consistir em 

classificar os resultados dos alunos no final de um semestre, curso ou ano, tendo por base 

"níveis de aproveitamento preestabelecidos" (HAYDT, 2001, p. 294). Em relação à avaliação 

somativa, que Haydt (2001) descreve como uma forma de promoção, Bloom, Hastings e 

Madaus (1983, p. 67) complementam, afirmando que “ a avaliação somativa tem por objetivo 

uma avaliação muito geral do grau em que os objetivos mais amplos foram atingidos durante 

todo o curso ou durante alguma parte substancial dele”. 

Em relação à prática de avaliação somativa, Bloom, Hastings e Madaus 

(1983) descrevem que um exame somativo pode ter uma variedade de funções, sendo que 

estes resultados podem ser direcionados para diferentes fins, e não apenas para um só, 

dependendo de como o professor visualiza o processo avaliativo. Luckesi (2005, p. 109) 

complementa o pensamento dos autores acima, afirmando que “a atitude do examinador é 

classificatória e a do avaliador é diagnóstica”. Quando o professor estabelece apenas esta 

postura de examinador, segundo Bloom, Hastings e Madaus (1983), a nota passa a ser uma 

forma de classificação dos alunos em termos de quantidade em relação aos outros alunos. 

Luckesi (2005, p.110) alerta que a nota é um “registro sintético da qualidade da aprendizagem 

do educando. Porém, a avaliação é o recurso subsidiário da aprendizagem e da construção do 

conhecimento por parte dele. Portanto, nota e avaliação estão relacionadas, mas são coisas 

bem diferentes”. 



42 

Diferentemente do ato de examinar para classificar, Bloom, Hastings e 

Madaus (1983) propõem que os testes formativos fornecem ao professor a identificação de 

aspectos que necessitam de modificação; servem como controle de qualidade aos futuros 

ciclos do curso; podem ser comparados o desempenho dos estudantes em cada teste com a 

normas dos testes dos anos anteriores; tem a finalidade de verificar se as mudanças 

introduzidas no ensino ou no material utilizado estão produzindo mais dificuldades ou não em 

relação a um ciclo anterior. Para a construção de um teste de avaliação formativa, segundo os 

autores, deve-se incluir todos os elementos mais importantes da unidade estudada, pois é 

nesse aspecto que a avaliação formativa se opõe à avaliação somativa, sendo possível neste 

período de testes, considerar apenas uma parte da totalidade dos conteúdos e comportamentos. 

Portanto, a aplicação destes testes de natureza formativa: 

 

[...] regula a aprendizagem dos alunos e ajuda a motivá-los a empenhar o 

esforço necessário no momento adequado. O uso apropriado destes testes 

ajuda a assegurar que cada conjunto de tarefas de aprendizagem foi 

totalmente dominado, antes do início das tarefas subsequentes (BLOOM; 

HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 60). 

 

Os mesmos autores afirmam, em relação aos testes de natureza formativa, 

que não se deveria aplicar a eles notas ou conceitos, pois “Os testes devem ser avaliados de 

modo a indicar se houve domínio ou falta de domínio. A avaliação de falta de domínio deve 

vir acompanhada de um diagnóstico e de uma prescrição detalhados do que resta por fazer, até 

que o domínio seja atingido” (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 60-61, grifo do 

autor). Segundo estes autores, os testes de avaliação formativa deveriam ser vistos como uma 

parte que integra o processo de aprendizagem, não devendo ser “confundidos com o 

julgamento das capacidades do aluno, ou incluídos no processo de atribuição de notas.” 

(BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 61). 

Em relação à aplicação dos testes, Hoffmann (2005, p. 48) destaca que estes 

deveriam ser utilizados e vistos como uma ferramenta investigativa, sendo que o significado 

do teste “não se resume à sua aplicação, ao seu resultado, mas à utilização como fundamento 

para a nossa ação educativa”. 

Partindo da diferença entre o ato de examinar e o ato de avaliar, Luckesi 

(2005) manifesta que a avaliação da aprendizagem deve ser um ato dinâmico, amoroso e 

inclusivo, diferentemente dos exames, que revelam uma prática seletiva e excludente no 

processo de avaliação. Portanto, 
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[...] pelos exames, dizemos: este educando não possui este conhecimento ou 

esta habilidade, aqui e agora, por isso está reprovado; pela avaliação, 

dizemos este educando não possui, ainda, aqui e agora, este conhecimento 

ou esta habilidade, mas amanhã ou depois, ele será possuidor deste 

conhecimento ou desta habilidade, caso seja cuidado. Através dos exames 

julgamos e classificamos; através da avaliação diagnosticamos e 

reencaminhamos (LUCKESI, 2005, p. 84). 

 

É neste sentido que percebemos o quanto é importante a relação de diálogo 

entre professor e aluno no processo de avaliação. Esta relação constante entre ambos permite 

um melhor desenvolvimento em direção à construção do conhecimento por parte do aluno e 

uma melhor organização do trabalho pedagógico por parte do professor; oferece a 

oportunidade e espaço para que o aluno também demonstre o que pensa sobre o processo 

avaliativo, o que poderia mudar, o que está muito difícil, o que está dando certo etc.; 

possibilita ao professor revisar  a sua própria prática, seus métodos, sua postura, seus 

recursos; ao aluno, a possibilidade de reconstrução, ao professor, um direcionamento de 

mediador desta reconstrução; e, por fim, estabelece entre ambos uma profunda sintonia de 

respeito, de amizade, estabelecendo desta forma um caminho no intuito de uma aprendizagem 

significativa, para a qual a avaliação tem grande responsabilidade,  dependo da forma como o 

professor trabalha com este conceito. 
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6 A PERCEPÇÃO DE PROFESSORAS E DIREÇÃO SOBRE A PRÁTICA 

AVALIATIVA QUE REALIZAM NA ESCOLA 

 

Para melhor atender os objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso, com o 

intuito de buscar respostas ao nosso problema de pesquisa, a técnica eleita para ser utilizada 

na coleta de dados/informações junto às professoras e direção foi a entrevista. Segundo 

Marconi e Lakatos (2011), a entrevista é um procedimento de grande importância na 

investigação social tanto para a coleta de dados como também para auxiliar em algum 

diagnóstico da realidade pesquisada. Contudo, o objetivo principal da entrevista, segundo as 

autoras, é “[...] a obtenção de informações do entrevistado, sobre determinado assunto ou 

problema”. (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 81). 

Para a realização da entrevista preparamos um roteiro com a intenção de ter 

um maior contato com as professoras a partir da realidade que vivenciam em seu dia a dia 

com o tema avaliação. A partir deste propósito, optamos por uma entrevista semi estruturada. 

Triviños (1987, p. 146) afirma que este tipo de entrevista: 

 

[...] valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, enriquecendo a investigação [...] em geral é aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, frutos de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebam as respostas do informante. 

 

Seguindo esta opção, o roteiro de entrevista constou de sete perguntas 

direcionadas às professoras e quatro perguntas direcionadas à diretora. Passamos a descrever e 

analisar as respostas que obtivemos. 

 

6.1 A PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS SOBRE A PRÁTICA AVALIATIVA QUE REALIZAM 

 

Os roteiros de entrevista (Apêndice 2 e 3) foram previamente elaborados 

com base nos objetivos desta pesquisa. Principalmente com o intuito de perceber como os 

professores entendem e praticam a avaliação da aprendizagem de seus alunos. Entre os 

objetivos da entrevista, temos como foco obter uma resposta clara e precisa das perguntas 

realizadas. 
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Iniciamos a entrevista (Apêndice 2) perguntando às professoras sobre como 

é realizada a avaliação da aprendizagem dos seus alunos. Percebemos, pela fala das 

educadoras, que três delas dizem realizar a avaliação de aprendizagem de seus alunos de 

forma contínua, todos os dias. Elas relatam da seguinte forma:  

 

Eu não faço uma avaliação escrita ou apenas uma avaliação para avaliar o 

que eu estou dando para eles. A avaliação é contínua, eu vou avaliando de 

acordo com cada atividade que vou propondo para eles, não só as atividades 

que tem registro, por exemplo, de pintar, de desenhar alguma coisa, mas 

atividades orais, também nas nossas conversas informais, com conversas 

dirigidas. (P1) 

 

A avaliação é contínua, observo a participação dos alunos na sala de aula. 

(P3) 

 

Olha, além das provas, todos os dias eu avalio os meus alunos. (P5) 

 

Pela revisão de literatura, percebemos o quanto é importante que a avaliação 

siga por esta direção, por proporcionar ao professor o acompanhamento passo a passo do 

desenvolvimento de seu aluno, pois segundo Haydt (2001), ela não possui um fim em si 

mesma, e sim um meio para subsidiar o processo de ensino e de aprendizagem. Já, segundo 

Bonesi e Souza (2006), a avaliação formativa, além de possibilitar um acompanhamento 

contínuo pelo professor, é uma das únicas modalidades fundamentada no diálogo, fato este 

que fica evidente na fala de duas professoras:  

 
Por exemplo, se eu estou trabalhando uma letrinha, a gente conversa sobre 

aquele som, alguma palavrinha que eles sabem, e neste momento já estou 

fazendo avaliação para saber se eles estão entendendo ou não. (P1) 

 

A avaliação que eu realizo é a partir do diálogo, roda de conversa, olho e 

vejo se eles estão participando da aula, se eles entenderam o que foi 

explicado. (P2)     

 

Hoffmann (2005) relata que esta parceria de diálogo constante entre 

professor e aluno possibilita a construção de uma avaliação mediadora, tornando o ato 

avaliativo um momento mais prazeroso e de trocas de conhecimentos entre ambos. 

Por outro lado, apenas uma professora relata que uma das possibilidades que 

a avaliação oferece é a percepção do próprio trabalho do educador: “[...] todos os dias eu 

avalio os meus alunos, por que eu acho importante a gente estar avaliando todos os dias, pois 

é uma forma de aprimorar o trabalho da gente [...].” (P5)  
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Na literatura é visto o quanto esta afirmação se faz necessária. Bloom, 

Hastings e Madaus (1983) reiteram que a avaliação fornece informações do que o educador 

precisa melhorar na sua forma de ensinar. Haydt (2001), por sua vez, descreve que a avaliação 

da aprendizagem fornece elementos essenciais ao professor para a revisão de seus 

procedimentos didáticos. Portanto, ao avaliar o aluno, o educador também estará avaliando o 

que ele próprio conseguiu ensinar. 

Como complemento da questão 1, buscamos saber quais os principais 

instrumentos de coleta de dados que as professoras utilizam.  

Pelas respostas das professoras entrevistadas, todas, de certa forma, 

utilizam, além das provas, algum outro instrumento para coleta de dados sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos. Temos as seguintes descrições:  

 

[...] Eu não faço uma avaliação escrita ou apenas uma avaliação por avaliar 

[...]. Avalio as atividades que eles vão realizando, não somente na apostila, 

mas também as atividades extras que eu dou. E todos os dias, após a minha 

aula eu tento, como são poucos alunos, eu tento perceber o que eles fizeram 

de produtivo e o que não foi tão produtivo e eu também vou escrevendo, 

registrando. (P1) 

 

[...] e olho o caderno, por que eu olho as atividades deles, vejo se eles 

compreenderam ou não e a partir de sondagem que eu leio um texto e peço 

que eles representem em desenhos e depois dou um ditado. Então os 

principais instrumentos são os registros. (P2) 

 

[...] o registro também através da prova e toda a participação do aluno em 

sala, tudo o que é feito é avaliado. (P3) 

 

Primeiramente eu utilizo a oralidade e a prova escrita [...]. (P4) 

 

[...] pesquisa que eu peço muito para eles fazerem ou em livros ou na 

internet. (P5) 

 

Na literatura, pode-se perceber a relevância que os instrumentos de coleta de 

dados têm para o processo da avaliação da aprendizagem, tendo como uma de suas funções, 

segundo Luckesi (2005), a ampliação da capacidade do professor em observar a realidade do 

aluno. Além disso, a utilização dos vários tipos de instrumentos pode ajudar a não se criar 

omissões e falhas a respeito da aprendizagem do aluno, segundo Krasilchik (2012). 

Outro aspecto que devemos levar em conta e que não foi demostrado de 

forma clara nas respostas das professoras entrevistadas é a importância de se planejar qual o 
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instrumento de coleta de dados que será utilizado, devendo esta escolha estar alicerçada nos 

objetivos da aula, segundo Luckesi (2005). 

Percebemos também que três professoras utilizam, além de outros 

instrumentos de coleta de dados, a prova: 

 

[...] Eu não faço uma avaliação escrita ou apenas uma avaliação por  avaliar 

o que eu estou dando para eles. A avaliação é contínua, eu vou avaliando de 

acordo com cada atividade que vou propondo para eles [...]. (P1) 

 

[...] o registro, também através da prova [...]. (P3) 

 

Primeiramente eu utilizo oralidade e a prova escrita [...]. (P4) 

 

Krasilchik (2012) vem reforçar as respostas das professoras ao ressaltar a 

importância do professor não se limitar apenas à prova, pois somente um único instrumento 

não poderia descrever por completo o que o aluno aprendeu, além de não conseguir atingir as 

necessidades específicas de cada aluno. 

Percebemos também que duas professoras não revelam de maneira tão 

explícita quais os instrumentos de coleta de dados que são utilizados, como pode ser 

observado em suas falas: 

 

Primeiramente eu utilizo a oralidade e a prova escrita, e os meus principais 

instrumentos são: coleto e faço com eles cartazes com a utilização dos temas 

e com a oralidade procuro registrar todos os trabalhos e procuro que eles 

assimilem o conteúdo. (P4) 

 

Então, além da apostila que se usa do Maxi, eu também trago outros 

materiais, outros livros de outros autores e também uma coisa que eu 

costumo fazer muito é trazer para eles a realidade deles, com a linguagem 

deles, por que a apostila traz uma linguagem muito formal. Então eu 

transformo esta linguagem em uma linguagem informal por que daí a aula 

fica mais descontraída e eles acabam aprendendo mais. (P5) 

 

Percebemos na fala das professoras P4 e P5, que o que se mostra mais 

evidente não é a utilização dos instrumentos de coleta de dados e sim uma postura 

metodológica trabalhada na sala de aula pelas professoras. 

No geral, ao analisarmos as respostas das professoras à questão 1, 

percebemos o quanto é importante que a avaliação formativa faça parte do processo de 

construção de aprendizagem dos alunos. As professoras destacam a importância do avaliar de 

forma contínua, além da construção do diálogo que este processo possibilita entre professor e 
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aluno. A revisão do trabalho e a forma de ensinar que o professor utiliza mostram que o mais 

importante que prevalece não é a conquista somente da nota, mas sim da aprendizagem. 

Esta conquista da aprendizagem fica bem visível quando os professores 

dizem utilizar vários instrumentos de coleta de dados, pois assim o aluno terá condições de se 

expressar de diferentes maneiras e os erros cometidos tornam-se um indício de partida para o 

professor recomeçar junto àquele aluno, pela sua dificuldade específica e, ao aluno, ocorre a 

oportunidade de reconstrução da aprendizagem, superando o próprio erro e, 

consequentemente, realizando a autorregulação.  

 

Na segunda questão da entrevista, buscamos conhecer se as professoras 

consideram necessário avaliar seus alunos. Pelas respostas dadas, observamos que todas as 

cinco relatam que é necessário avaliar o aluno. Em relação ao por que avaliar o aluno, as 

respostas foram diferenciadas. As respostas de P1 e de P5 relatam que é necessário avaliar o 

aluno pelo fato de possibilitar a verificação do que está sendo produtivo ou não e o que 

precisa ser mudado no próprio trabalho e metodologia praticada pelo educador, como 

podemos ler em seus argumentos:  

 

Eu acho de suma importância, por que a avaliação e com ela a gente 

consegue identificar o que está sendo produtivo das nossas aulas e o que não 

está sendo e o que eles estão conseguindo aprender ou não. [...] E, além 

disso, com a avaliação eu consigo perceber e avaliar o meu trabalho também, 

se o que eu estou dando está sendo bom para que eles aprendam, se está 

sendo suficiente ou não, se eu tenho que voltar alguma coisa. Consigo 

avaliar não só o desenvolvimento deles e a aprendizagem, mas o meu 

trabalho também. (P1) 

 

Eu acho importante.  Se faz necessário por que ali você não está avaliando só 

o aluno, também está se avaliando, por que através desta avaliação você sabe 

o que você tem que mudar ou direcionar o seu trabalho para uma outra linha, 

um outro caminho[...]. (P5) 

 

Luckesi (2005) considera que a avaliação da aprendizagem não deve ser um 

ato isolado, pois segundo o autor, enquanto se avalia se ensina, sendo que através deste 

processo, educandos e educadores aprendem e crescem no próprio ato da avaliação. 

Hoffmann (2005) destaca a importância do professor analisar e refletir sobre o 

desenvolvimento do aluno, construindo um movimento de trocas entre ambos - professor e 

aluno - em busca da construção de novos saberes. 
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Diferentemente das professoras P1 e P5, a professora P2 relata que é 

importante avaliar o aluno de forma contínua, como forma de avaliar seu desenvolvimento em 

todas as áreas:  

 

Eu acho necessário avaliar o aluno, mas não só na escrita. Eu tento avaliar 

ele num todo na sala de aula, aspectos cognitivos, motor, social, para ver se 

ele consegue se dar bem com os alunos. A partir daí, para eu desenvolver o 

meu trabalho.  A avaliação contínua tem que ser assim, você tem que partir 

da dificuldade do aluno. (P2) 

 

Bloom, Hastings e Madaus (1983) fundamentam a informação da professora 

P2. Os autores descrevem que a avalição formativa possibilita a intervenção do professor 

durante todo o processo de desenvolvimento do aluno e não somente ao término deste 

processo, indicando ao educador as áreas que ainda precisam ser trabalhadas. Portanto, a 

avaliação deve estar a serviço dos alunos e da construção de sua aprendizagem e não de sua 

eliminação, como relatam Bonesi e Souza (2006). 

Já a professora P3 argumenta que é importante avaliar pelo fato da avaliação 

demonstrar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno:  

 

Sim, é necessário avaliar o aluno, é importante para eu conseguir saber o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno, como ele está, bem ou não. 

(P3) 

 

No sentido da resposta de P3, Haydt (2001) demonstra que uma das funções 

da avaliação é possibilitar a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Segundo a 

autora, a avaliação possibilita ao professor indícios dos avanços e dificuldades de seus alunos, 

levando o professor, consequentemente, a pensar sobre a utilização de estratégias necessárias 

para a aprendizagem de todos. 

A professora P4 relata que é importante avaliar para saber se o aluno está 

apto ou não para prosseguir:  

 

Sim, para ver se ele assimilou o conteúdo e para ver se ele está apto para 

passar para o próximo nível. (P4) 

 

Referente à afirmação de P4, Krasilchik (2012) vem contribuir, alertando-

nos que quando o professor assume o direcionamento de apenas verificar os conhecimentos 

previamente estabelecidos, não levando em conta o desenvolvimento específico de cada 
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aluno, acaba realizando uma avaliação fechada, priorizando apenas a transmissão de 

informações, dados e conceitos. 

Pela análise da questão 2, percebemos que o ato de avaliar é imprescindível 

para o processo de aprendizagem. O que o diferencia é como o professor entende e pratica a 

avaliação de aprendizagem de seus alunos. Pois dependendo do caminho adotado, a avaliação 

pode seguir um caminho de verificação e atribuição de notas apenas, ou um caminho baseado 

na construção e reconstrução da aprendizagem, diálogo, troca de conhecimentos etc.. 

Perguntamos também às professoras entrevistadas sobre como é composta a 

nota de aprovação dos alunos. Entre as respostas obtidas foi possível perceber que duas 

professoras destacam que não há nota, mas sim um parecer sobre o desenvolvimento do 

aluno, como explicou:  

 

Na verdade, os meus alunos não têm uma nota. No final de cada bimestre eu 

tenho um parecer, eu vou pontuando aquilo que foi desenvolvido. O parecer 

assume esta função de representar o desenvolvimento do aluno, por que é um 

parecer bem amplo, com vários requisitos e consegue trazer aquilo que ele 

desenvolveu ou não de um bimestre para o outro [...]. (P1) 

 

Por ser um primeiro ano, é feito um parecer, aí eu avalio o aluno num todo, o 

que ele conseguiu alcançar e o que precisa ser mudado. (P2) 

 

Três professoras destacam a utilização das notas como forma de aprovação 

do aluno, notas estas que são obtidas por instrumentos de coleta de dados. Vejamos suas falas: 

 

A nota através dos trabalhos, da prova e da participação do aluno, também 

no geral [...]. (P3) 

 

É através da prova e dos trabalhos. Se ele foi bem na prova, com certeza 

conseguirá uma nota boa para passar de ano. (P4) 

 

Então aqui na escola a gente tem uma avaliação bimestral que já é da escola 

mesmo. Porém, como a avaliação deve ser contínua, eu considero que, às 

vezes, o aluno quando se fala em nota, em prova, dá impressão que só é 

avaliado desta forma, mas não é. (P5) 

 

Sobre este assunto, Luckesi (2002) relata a importância da avaliação não 

seguir uma perspectiva de promoção e de classificação, pois se seguir este caminho ela passa 

a ser um instrumento frenador do processo de desenvolvimento do aluno, perdendo a 

avaliação sua real função. Por outro lado Bloom, Hastings e Madaus (1983) destacam que um 

exame somativo pode ter várias funções, dependendo de como os objetivos são definidos e 
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trabalhados pelo educador. O exame somativo é importante, mas se trabalhado da forma 

correta, a respeito de todo o processo de aprendizagem do aluno e não apenas se restringindo 

a um único instrumento de coleta de dados. 

Para complementar a questão 3, indagamos às professoras se elas 

consideram que a nota pode representar bem o desenvolvimento do aluno. Entre as respostas 

tivemos duas professoras que não utilizam a nota em si, e sim a observação e o registo - como 

já informado antes. Uma delas não menciona nada a respeito do parecer demonstrar bem ou 

não o desenvolvimento do aluno. Mas, a outra professora falou a respeito da necessidade de se 

criar novos aspectos a serem observados e relatados no parecer, que relata da seguinte forma: 

 

O parecer assume esta função de representar o desenvolvimento do aluno, 

por que é um parecer bem amplo, com vários requisitos. Ele consegue trazer 

aquilo que o aluno desenvolveu ou não de um bimestre para o outro, mas as 

vezes eu acho que falta um pouquinho de critérios mais minuciosos sobre o 

que desenvolveu naquele bimestre em específico. (P1) 

 

Uma professora nos relata que a nota consegue demonstrar o 

desenvolvimento do aluno, desde que haja a observação, por parte do professor, sobre este 

desenvolvimento. Em suas palavras, “estes procedimentos dão conta de representar o 

desenvolvimento do aluno se houver a observação do aluno, de como ele está se 

desenvolvendo” (P3). 

Sabemos que o valor de um teste em si não é uma garantia de demonstração 

da aprendizagem do aluno. Gatti (2003) afirma que é necessário que o professor consiga 

perceber a importância das medidas para o processo de avaliação de aprendizagem, desde que 

saiba que não basta medir e que é necessário que ele observe, compare, analise, examine e 

depois estabeleça valores. Assim é possível, pela descrição de Gatti, perceber o quanto o 

entendimento e postura do professor sobre a avaliação da aprendizagem pode interferir em 

todo este processo. 

Ao contrário de P3, a professora P4 relatou que a nota não consegue 

demonstrar de forma profunda o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, pelo fato que, 

muitas vezes, o aluno está apenas direcionado a conseguir uma nota e nada mais: 

 

A nota em si não consegue demonstrar o desenvolvimento da criança, por 

que eu acho que a criança se prende querendo só tirar nota e não consegue 

aperfeiçoar o conteúdo. (P4) 
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Concordando com as palavras de Hoffmann (2005) a respeito da nota, fica 

evidente na fala de P4 que, se o aluno ainda se prende em apenas tirar notas é por que ainda 

há educadores que reforçam o abusivo uso das notas, promovendo competição e seleção, 

deixando de lado questões mais importantes e necessárias para a aprendizagem dos alunos. 

Bloom, Hastings e Madaus (1983) destacam que muitas vezes a nota assume a posição de 

rotulação da aprendizagem dos alunos, e nos alertam que estas rotulações, na maioria das 

vezes, não trazem influências favoráveis para o desenvolvimento do autoconceito do aluno. 

Portanto, Hoffmann (2005) reforça que a nota, se não desenvolvida e trabalhada da maneira 

correta, pode reduzir e limitar todo o processo avaliativo. 

Há outra educadora que também concorda com P4 de que a nota não 

representa a total aprendizagem do aluno e que esta nota não deve ser visualizada apenas em 

seu produto final e sim no seu processo de formação. Portanto, segundo P5, a avaliação deve 

ser ampla e contínua, como explica:  

 

Tem criança, tem aluno que no momento da prova, você sabe que aquele 

aluno sabe o conteúdo, que ele tem domínio, mas quando ele sente que está 

sendo cobrado, ele acaba as vezes não se saindo bem na prova. Por isso que 

a minha avaliação é feita de uma maneira geral. Se aquele aluno, eu vejo que 

ele sabe, mas naquele momento ele não está bem, eu não procuro avaliar o 

aluno neste sentido, mas aí quando eu vou corrigir esta prova eu percebo que 

este aluno sabe, mas alguma coisa aconteceu. Então por isso a minha 

avaliação é ampla. Esta avaliação ampla representa o desenvolvimento do 

aluno, é ali que você sente que o teu trabalho está valendo apena, é durante a 

aula. A prova você sabe que é importante para dar uma nota para o aluno, 

mas quando você avalia de uma maneira mais ampla eu acho que o professor 

está sendo mais coerente mais sincero. (P5) 

 

 

Podemos perceber pela fala de P5, a visível a preocupação em relação ao 

processo avaliativo dos alunos e o respeito a suas individualidades. P5 explica que a avaliação 

utilizada é ampla, no entanto não dá indícios visíveis em sua fala de como ela é planejada, 

qual a modalidade utilizada, de como s são utilizados os instrumentos de coletas de dados, se 

estes instrumentos são diversificados ou não. Porém, acreditamos que ela relata a partir de 

uma proposta de avaliação formativa.   

 

Vimos que é de fundamental importância que a avaliação prossiga por um 

caminho planejado e contínuo. Luckesi (2002) nos alerta que de forma precária ou não é 

necessária a existência da medida no espaço escolar, pelo fato do professor ter a possibilidade, 

a partir dos dados obtidos, de analisar e buscar o melhor ponto de partida e a melhor estratégia 
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para o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos. Bonesi e Souza (2006) vêm 

contribuir, afirmando que o teste deve ser considerado uma grande ferramenta de 

investigação, que possa trazer dados significativos tanto para o aluno quanto para o professor, 

para melhorias no desenvolvimento da aprendizagem do aluno. 

Pela análise das respostas à questão 3, percebemos que a nota não deve 

significar apenas a descrição de um produto final. A nota, instituída como necessária no 

sistema de ensino, deve sintetizar toda a trajetória do desenvolvimento do aluno, por isso a 

necessidade de uma avaliação ampla e contínua que vise principalmente à aprendizagem e não 

apenas atribuição de valores numéricos ou conceitos. 

Continuando a entrevista sobre avaliação, perguntamos às professoras se 

elas consideram que realizam uma avaliação formativa. Todas elas deram uma resposta 

positiva, mas para aprofundarmos a questão, complementamos indagando as professoras 

como esta avaliação ocorre. Duas professoras afirmam que a avaliação formativa ocorre de 

forma contínua, buscando também ressarcir as dificuldades dos alunos: 

 

[...] por que eu procuro avaliar eles continuamente, de acordo com cada 

atividade que é realizada, dia após dia (P1). 

 

[...] eu trabalho ali todo dia uma avaliação contínua e formativa e eu trabalho 

em cima da dificuldade do aluno. Se eu percebo que o aluno não conseguiu 

compreender bem aquele conteúdo eu volto e explico em cima da 

dificuldade dele (P2). 

 

Na literatura fica bem evidente quando Hoffmann (2005) destaca que a 

avaliação deve ser considerada como algo essencial no processo de aprendizagem, sendo 

trabalhada de forma indissociável da problematização e da reflexão sobre a ação, tanto por 

parte do aluno quanto do professor.  

Entre as entrevistadas, uma professora (P3) respondeu que a avaliação 

formativa possibilita uma constante investigação no que se refere ao desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno. Segundo ela:  

 

É formativa porque a avaliação é através da participação do aluno na sala de 

aula, nos trabalhos feitos, no registro no caderno, na apostila, em tudo o que 

o aluno participa, ocorre um processo de investigação em todo o ano (P3). 

 

Bloom, Hastings e Madaus (1983) vêm contribuir afirmando que a avaliação 

formativa intervém durante a formação, no processo de aprendizagem do aluno, e não quando 
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ele chega apenas ao seu fim. Portanto, a avaliação, segundo Bonesi e Souza (2006), deve estar 

a serviço dos alunos e de sua aprendizagem e não de sua eliminação, possibilitando ao 

professor um acompanhamento contínuo da aprendizagem de seus alunos, configurando aí a 

importância do diálogo entre ambos. 

Tivemos uma professora que nos descreve que a avaliação formativa ocorre 

em todas as suas aulas. Segundo ela, a avaliação é centrada na aprendizagem do conteúdo. 

Para esta afirmação, ela relata da seguinte maneira: 

 

[...] cada aula eu estou avaliando, passo conteúdo, explico, depois eles leem, 

avalio a oralidade centrado no conteúdo. (P4). 

 

O que devemos destacar aqui é que a avaliação da aprendizagem não deve 

apenas estar centrada no conteúdo, mas em todas as circunstâncias que interferem de forma 

positiva e ou negativa para a aprendizagem do aluno. 

A professora P5 relata em sua resposta que realiza uma avaliação formativa, 

sendo ela de forma ampla e contínua. Como já mencionamos ao analisar a questão anterior, 

P5 afirma que sua avaliação “é bem formativa, sim, da minha parte”. 

Percebemos pelas respostas obtidas com a questão 4, que a avaliação 

formativa está de certa forma presente na  postura avaliativa das professoras, umas mais 

outras menos. A avaliação formativa é vista por algumas das professoras como uma 

possibilidade de visualização da dificuldade do aluno, uma possibilidade de investigação do 

que precisa ser ainda conquistado pelo aluno e o que precisa ser melhorado por parte do 

educador para que o aluno consiga atingir a aprendizagem. Ou seja, a avaliação formativa é 

um aspecto essencial para a aprendizagem do aluno, pois está centrada na construção da 

aprendizagem do aluno e não apenas na quantificação de sua aprendizagem. Ela também 

quantifica, mas depois de oferecer ao aluno todas as alternativas necessárias para que este 

construa uma aprendizagem significativa.  

Perguntamos às professoras se elas realizam feedback após as atividades  

solicitadas aos alunos. Todas as professoras nos deram uma resposta positiva, o que as 

diferenciou foi a importância que elas vêm neste ato. 

A professora P1 nos revela que o feedback é importante pelo fato de 

oferecer motivação ao aluno, com o objetivo que ele cresça em sua aprendizagem. Ela nos 

relata da seguinte maneira: 
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Eu converso com eles: “olha, a atividade agora, que legal nós conseguirmos 

realizar tal coisa?”. E quando a gente não consegue atingir aquela proposta 

principal da forma como foi pedida no princípio, eu tento mostrar também, 

não como uma forma para desmotivar: “a gente conseguiu, mas também dá 

para ser feito de tal forma...”. (P1) 

 

Para que ocorra esta motivação, é necessário que haja uma prática 

pedagógica dialógica entre professor e aluno. Como nos explica Luckesi (2005), trata-se de 

uma prática de parceria e de interação em busca de um melhor desenvolvimento para a 

aprendizagem do aluno. Hoffmann (2005) afirma que esta troca de diálogo permite ao 

professor transformar suas reflexões em ações e suas ações em novas reflexões, num 

movimento em que ambos aprendem no processo avaliativo. 

Duas professoras afirmam que o feedback é importante por proporcionar 

uma visão dos erros do aluno e o por que deste erro de forma positiva, para que o aluno 

consiga reconstruir a partir de seu erro e compreender aquilo em que ele possuía dificuldade: 

 

Eu procuro mostrar para eles onde eles erraram e procuro trabalhar em cima 

disso, volto e dou uma atividade semelhante e mostro para eles mesmos se 

eles alcançaram o que eu esperava ou não. (P2) 

 

Sim, por que através do feedback eu vou procurar saber como o meu aluno 

está. O feedback é realizado através dos erros e também daquilo que a 

criança já sabe, os acertos, é uma forma positiva por que vai ajudar o aluno a 

descobrir aquilo que ele errou. (P3) 

 

O erro muitas vezes está presente no feedback como também as ações 

positivas do aluno. Em ralação ao erro é importante que ele seja visto pelo professor como um 

possibilitador de reconstrução, tanto por parte do aluno quanto por parte do trabalho do 

educador. Luckesi (2002) ressalta a demonstração do erro ao aluno como algo que também 

carrega importância, como algo que pode e deve ser superado pelo aluno com o auxílio do 

professor. 

Por outro lado, a professora P5, além de concordar com a opinião das 

professoras P2 e P3, de que o feedback é importante para a compreensão do erro do aluno, ela 

nos diz que este ato é importante para a visualização do próprio trabalho do professor: 

 

Olha, sim, é importantíssimo, por que quando você faz isto [o feedback] 

você dá oportunidade do aluno se expressar também, por que conhecimento 

você dá e também recebe. Então é importantíssimo o professor dar 

oportunidade para o aluno estar dando esta resposta para você e é através 

disto que o professor vê o crescimento do aluno. Se a resposta é positiva é 

ótimo, se é negativa a gente trabalha em cima daquilo, do erro do aluno. (P5) 
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O feedback é uma grande oportunidade do professor repensar e analisar o 

seu trabalho e suas estratégias de ensino, pois quando  avalia os alunos, os professores, de 

certa forma, também avaliam a si mesmos (GATTI, 2003). É nesta relação que Hoffmann 

(2005) ressalta que o professor deve assumir uma postura de movimento, de trocas, de 

reflexão e de um contínuo crescimento junto ao aluno. 

Diferentemente das professoras anteriores (P1, P2, P3 e P5), P4 relata que o 

feedback é importante pelo fato dela poder observar se os alunos compreenderam ou 

decoraram um conteúdo. A professora P4, diferentemente do relato das outras entrevistadas, 

considera importante somente o feedback das ações positivas dos alunos:  

Sim, eu reviso com eles todas as atividades, e também após o término das 

provas. Um ponto positivo é que é com esta revisão que eu vejo que eles não 

decoraram, mas assimilaram o conteúdo. Dou feedback de ações positivas e 

as negativas eu excluo. (P4) 

 

Porém, devemos destacar que o feedback de todas as ações realizadas pelo 

aluno, sejam elas positivas ou negativas, são importantes para o crescimento e 

desenvolvimento de sua aprendizagem. Neste caso o erro é um dos aspectos que envolve 

constantemente a aprendizagem dos alunos, mas observamos muitas vezes que o erro é 

tratado e visto por alguns professores e alunos como a revelação do fracasso. Já alguns outros 

professores dão ao erro outra versão, considerando-o como uma possibilidade de reconstrução 

e reformulação do pensamento, constituindo-se, assim, parte integrante da aprendizagem. 

Neste tópico veremos a importância que o erro proporciona em si para a aprendizagem dos 

alunos. 

Um aspecto muito importante que pode interferir na concretização da 

avaliação, segundo Luckesi (2002), é como professores e alunos se relacionam e como 

interpretam o erro, muitas vezes demonstrado pelo professor como uma ameaça. Desta forma, 

a pressão sobre o erro, sobre um exame e a ameaça da reprovação é repassado ao aluno como 

um castigo, e vale destacar que “o castigo que emerge do erro – verdadeiro ou suposto – 

marca o aluno tanto pelo seu conteúdo quanto pela sua forma” (LUCKESI, 2002, p. 50). 

Sendo assim, este aluno já passa a se sentir ameaçado pelo próprio professor, o qual deveria 

ser um mediador do conhecimento, que pudesse demonstrar incentivo e confiança para a 

conquista da autonomia pelo seu aluno. Consequentemente, o aluno passa a realizar a prova já 

com ansiedade e principalmente com medo de reprovar; seu pensamento está voltado à nota 
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que vai precisar obter, mas uma questão vem com tudo nesta situação: onde fica a 

aprendizagem neste momento? 

Luckesi (2002) relata que a ideia do erro só existe a partir de um padrão 

considerado correto, e que esse sucesso e insucesso, erro ou acerto pode ser trabalhado como 

uma virtude de crescimento mediante a avaliação e não como uma forma de punição dirigida 

ao aluno. O erro, nesta perspectiva, permite um crescimento tanto para o aluno quanto para o 

professor, passando a existir nessa relação o diálogo, a regulação por parte do professor e a 

auto regulação por parte do aluno, podendo ele ter consciência do porque que ele errou e o 

que ele precisa melhorar; e, para o professor, cabe a orientação, uma mediação dirigida ao 

aluno para que este possa se sentir confiante a construir um novo conhecimento a partir do 

próprio erro. Neste sentido, o professor também terá uma visão mais ampla dos resultados de 

sua metodologia utilizada na sala de aula.  E o mais importante, poderá demonstrar ao aluno 

que o erro também carrega a sua importância, pois “podemos superá-lo, com benefícios 

significativos para o crescimento” (LUCKESI, 2002, p. 57). Aproximando-se da perspectiva 

de Luckesi sobre a função do erro no do processo avaliativo, Esteban (2000) afirma que o erro 

dever ser considerado como: 

[...] um importante elemento na tentativa de compreender a complexidade 

dos processos [...]; o erro dá pistas sobre os conhecimentos, práticas, 

valores presentes na relação pedagógica; o erro é portador de 

conhecimentos, processos, lógicas, forma de vida, silenciados e negados 

pelo pensamento hegemônico (ESTEBAN, 2000, p. 14).  

 

Já nas palavras de Hoffman (2005), o erro segue uma percepção construtiva. 

A autora destaca que a concepção do professor frente às dificuldades e hipóteses produzidas 

pelos alunos deve estar vinculada à concepção de um erro construtivo, a qual  

 

[...] significa considerar que o conhecimento produzido pelo educando, num 

dado momento de sua experiência de vida, é um conhecimento em processo 

de superação. A criança e o jovem aprimoram sua forma de pensar o mundo 

na medida em que se deparam com novas situações, novos desafios e 

formulam e reformulam suas hipóteses (HOFFMANN, 2005, p. 56-57).  

 

Portanto, partir desta mediação entre professor e aluno, seguindo esta 

percepção de um erro construtivo, Hoffmann (2005) a considera uma concepção desvinculada 

de respostas certas ou erradas, mas sim uma oportunidade de investigação por parte do 

educador e reconstrução por parte do aluno. 

Em síntese, percebemos que o erro pode trazer benefícios significativos para 

a aprendizagem do aluno, se este for trabalhado de forma adequada. O erro desta forma deixa 
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de ser visto como uma punição ou como um fracasso e sim como uma possibilidade de 

revisão, de perceber o que ainda precisa ser melhorado e estudado de forma mais profunda. É 

neste sentido que o professor passa a ser um orientador, um mediador no processo da 

avaliação da aprendizagem, cabendo a ele perceber cada dificuldade de seus alunos e adequar 

em seu planejamento de ensino, buscando novas estratégias para que estas aprendizagens 

sejam alcançadas em sua totalidade e não apenas parcialmente. 

E, para fechar a análise da questão 5, fica bem evidente o quanto o feedback 

pode ser positivo para a aprendizagem do aluno se bem trabalhado pelo professor, por dar 

indícios de como o aluno deve prosseguir e melhorar naquilo que possui dificuldade. O 

feedback é necessário também ao professor para que este possa analisar sua metodologia, sua 

forma de ensinar, suas estratégias etc. Esta ferramenta deve ser uma grande aliada no processo 

de aprendizagem do aluno por oferecer ao professor e ao aluno uma visualização mais ampla 

de como está evoluindo ou não o processo de desenvolvimento da aprendizagem. 

Haydt (2001) confirma esta afirmação, ao descrever que quando a avaliação 

adquire uma perspectiva de retroalimentação dos procedimentos de ensino ou feedback, 

oferece dados para que o próprio educador reflita sobre a sua atuação e a partir desta análise e 

dos resultados obtidos pelas avaliações dos alunos, este terá condições de adequar de maneira 

mais satisfatória suas estratégias de ensino  às necessidades da sala de aula com o objetivo de 

desenvolver uma aprendizagem mais satisfatória a seus alunos. 

Perguntamos às entrevistadas como elas trabalhavam com o erro do aluno, o 

que elas faziam quando isto acontecia e o por que. Obtivemos respostas bastante positivas a 

respeito deste aspecto, sendo possível observar que o grupo não visualiza o erro como algo 

negativo. 

A professora P1, destaca em sua resposta, que o erro é uma oportunidade de 

reconstrução, por isso ela tenta demonstrar a seus alunos que o erro não é algo negativo, mas 

que repensado e refeito torna-se positivo. Por outro lado, P1 também destaca que tem um 

pouco de dificuldade em trabalhar com o erro do aluno: 

 

Vejo o erro como uma forma de construção para que a gente possa melhorar 

e não aponto como algo negativo. Porém, com esta questão do erro eu sinto 

que eu tenho até um pouco de dificuldade para trabalhar, Mas quando eles 

erram eu não tento apontar que o aluno errou, eu tento fazer que eles 

percebam o que eles erraram. Por exemplo, a gente está conversando e eles 

falam alguma palavra errada, eu tento fazer eles perceberem que eles 

erraram e através deste erro eles tentarem perceber qual é o certo. Eu acho o 

erro uma coisa positiva neste sentido, que percebem o que eles erraram e no 
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erro conseguem construir aquilo que é certo. De acordo que o erro acontece, 

eu vou trabalhando com os alunos naquele momento que ocorreu. (P1) 

 

É possível que a P1 não tenha se expressado com clareza, mostrando-se 

contraditória em sua resposta, ao falar que “quando eles erram eu não tento apontar que o 

aluno errou” e “eu tento fazer eles perceberem que eles erraram”. Entendemos que a 

entrevistada quis demonstrar que quando seus alunos erram, ela tenta fazer que eles mesmos 

percebam e reconstruam a partir do erro. 

P1 destaca em sua fala que tem um pouco de dificuldade de trabalhar com o 

erro do aluno, fato este um aspecto muito importante, pois pela sua descrição no parecer e 

observação aos alunos ela realiza uma reflexão sobre sua própria ação, buscando oferecer a 

seus alunos uma melhor condição de aprendizagem. Sobre o erro, como P1 relata, ele é uma 

possibilidade de construção daquilo que ainda não foi assimilado, possibilitando ao professor 

a regulação, sua intervenção junto ao aluno e, ao aluno, a autorregulação. Portanto, o aluno 

conseguirá rever e refazer a partir do que precisa ser melhor aprendido  (LUCKESI, 2002). 

Esteban (2000) deixa bem claro que o erro é um elemento importantíssimo para a 

compreensão dos processos de aprendizagem, ele oferece pistas sobre o desenvolvimento do 

aluno e de toda a ação pedagógica. 

Já a professora P2 nos revela que, com o erro do aluno, ela tenta trabalhar 

em cima da dificuldade que ele apresenta, porém pela grande quantidade de alunos, às vezes 

não tem como atender individualmente a todos, mas sempre que possível ela busca realizar 

esta ação: 

 

Eu mostro onde eles erraram e procuro trabalhar em cima daquilo ali, a 

dificuldade dele. Por ser uma turma muito grande, às vezes eu não consigo 

trabalhar individualmente a dificuldade do aluno, mas procuro trabalhar a 

dificuldade de cada um. (P2) 

 

Já, pela fala da professora P3 como na fala acima (P2), o atendimento 

individual é citado como um recurso importante para esta reconstrução do erro. Também fica 

evidente em todas as falas das professoras entrevistadas a importância do diálogo entre 

professor e aluno neste processo, sendo necessário para que ambos possam se entender e ter a 

liberdade de falar.  P3 nos relata da seguinte forma: 

 

Procuro fazer com que meus alunos pensem naquilo que foi feito de errado, 

qual foi o erro dele, por que que ele errou e se ele não conseguiu, aí eu vou 
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ajudá-lo na carteira, com atendimento individual, para ele conseguir a 

aprendizagem. (P3) 

 

A professora P4, diferente da maioria das entrevistadas, nos conta que 

trabalha com erro de forma coletiva e pelo diálogo. Ela se expressou da seguinte forma: 

 

Falo para eles: vamos refazer, vamos levar ao ponto de acerto, vamos acertar 

o que acabamos de errar. (P4) 

 

Por sua vez, a professora P5 nos revela que é importante este trabalho com o 

erro, pois este faz parte da construção da aprendizagem. Ele pode demonstrar se o aluno 

entendeu ou não. P5 fala que, dependendo do erro, pode ser trabalhado de forma individual ou 

coletiva e que o erro também leva a educadora a pensar no seu próprio trabalho e no que ela 

precisa melhorar: 

 

Eu costumo brincar muito com meus alunos, nenhum deles querem errar, 

mas quando eles erram em alguma coisa, seja na escrita ou oralmente, 

quando é na escrita eu brinco “olha vocês não compraram borracha? 

borracha é para ser usada mesmo, vamos lá, vamos apagar”, mas eu costumo 

sempre, sempre, desde que eu estou nesta profissão, avaliar o ponto positivo. 

Então eu costumo falar assim: Olha você acertou aqui, apenas você errou 

neste lugar, não é assim que se faz, eu vou te explicar, ou eu chamo na lousa 

ou individualmente. Se é um erro individual, eu explico ali na carteira 

mesmo, agora quando eu percebo que teve mais crianças que erraram a 

mesma coisa, aí eu vou para a lousa e explico novamente, procuro saber se 

eles entenderam e compreenderam, se ficou alguma coisa que deixei a 

desejar. Com isso eles vão aprendendo que errar faz parte. (P5) 

 

Sabemos que o erro também faz parte do processo da avaliação formativa, e 

como P5 descreveu acima, o erro possibilita também o repensar sobre o trabalho do próprio 

educador, contribuindo para o aperfeiçoamento da ação docente em ralação aos 

procedimentos necessários à aprendizagem de seus alunos, além de oferecer ao aluno 

condições de visualizar o seu processo de aprendizagem.     

Pela análise que fizemos das respostas à questão 6, percebemos que  as 

professoras trabalham com o erro de forma positiva, motivando os alunos à reconstrução e, 

consequentemente, a uma nova aprendizagem. Também fica bem explícito o quanto o erro 

pode fornecer informações de como o professor deve adequar seu trabalho em relação à 

dificuldade específica de cada aluno. 

Para finalizar nossa entrevista, perguntamos às professoras se elas gostariam 

de dizer algo mais a respeito da avaliação da aprendizagem que elas praticam com seus 
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alunos. Obtivemos a resposta apenas de uma professora, P5, que relata que a avaliação é um 

processo contínuo e que este é importante como um todo, e também relata que apenas um 

único instrumento de coleta de dados não é suficiente para avaliar o aluno, como podemos ler 

em suas palavras: 

 

Eu penso assim, a avaliação ela é importante como um todo, tá certo que 

hoje em dia o estudo mudou muito, as crianças não tem mais aquela 

paciência de estar estudando para fazer uma prova, por isso que a avaliação 

tem que ser contínua mesmo, ela tem que ser todos os dias, por que se você 

for só avaliar na prova, usar a prova como instrumento de avaliação, você 

não consegue obter o resultado esperado, por que às vezes aquela criança só 

decorou, às vezes ela vai fazer a prova, mas não faz por que está tensa e 

você, avaliando ela todos os dias,  você consegue aprimorar o seu trabalho e 

a criança consegue se desenvolver melhor (P5). 

 

P5 descreve que a avaliação é um processo amplo, importante em seu todo. 

Haydt (2001) vem nos dizer que a avaliação pode contribuir para a melhoria da qualidade da 

aprendizagem e do ensino, por possibilitar ao educador a visualização dos avanços e das 

dificuldades de seus alunos, além da avaliação fornecer indicações do que é necessário 

melhorar na prática pedagógica do educador em direção à aprendizagem do aluno. Portanto, 

segundo Haydt, a avaliação não possui um fim em si mesma, será sempre um meio para o 

processo de ensino/aprendizagem. 

Em relação aos instrumentos de coleta de dados, Luckesi (2005) ressalta a 

importância que os mesmos, sendo bem planejados, podem oferecer ao professor a 

possibilidade da observação da realidade e uma descritiva da mesma. Krasilchik (2012) 

destaca a importância da utilização dos vários instrumentos de coletas de dados como forma 

de evitar falhas e omissões a respeito do desenvolvimento do aluno, pois ao limitar apenas a 

um único instrumento, pode não atender as necessidades específicas de cada aluno. 

Considerando a análise das respostas obtidas, percebemos que P5, na última 

pergunta, resume de forma prática e clara a avaliação formativa e como ela deve ser 

trabalhada. Concordamos com P5, pois se a avaliação é considerada um processo amplo, 

necessita de investigação, de estratégias de coleta de dados, de diálogo, de construção e 

reconstrução, de planejamento, de movimento de troca entre professor e aluno etc. 

 

6.2 A PERCEPÇÃO DA DIRETORA DA ESCOLA SOBRE A PRÁTICA AVALIATIVA QUE REALIZAM 
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Iniciamos a entrevista (Apêndice 3) perguntando à Diretora se a Escola 

segue uma concepção  

de avaliação de aprendizagem e se esta concepção está expressa no Projeto Político 

Pedagógico. A diretora responde que a escola segue uma concepção de avaliação de 

aprendizagem, porém ela não chega a nomeá-la e nem evidencia de forma clara se a 

concepção de avaliação de aprendizagem está ou não expressa no Projeto Político 

Pedagógico. Ela relata da seguinte maneira: 

 

Sim, segue. A nossa concepção de avaliação, está vinculada ao grande 

objetivo da educação que é a formação de pessoas autônomas, críticas e 

conscientes. A avaliação é compreendida como parte do processo 

educacional, portanto, contínua e processual, a qual permite conhecer o 

quanto o aluno se aproxima ou não da expectativa da aprendizagem, que o 

professor tem em determinado momento da escolaridade, em função da 

intervenção pedagógica, sendo preciso ter clareza dos objetivos que 

pretendemos alcançar quando estamos avaliando, devendo esta ser bem 

planejada e articulada. 

Ao mesmo tempo, ela fornece informações significativas que ajudam os 

educadores a aperfeiçoarem sua prática, em direção à melhoria da qualidade 

de ensino. (Diretora) 

 

Pela nossa interpretação da resposta acima referente à entrevista realizada 

com a diretora, percebe-se que ela demonstra em sua fala a função da educação e qual 

avaliação compõe esta definição. É demostrado pela resposta da diretora que a avaliação é um 

processo contínuo e processual. Entendemos que se trata de uma concepção de avaliação 

formativa, já que ela mesma não deixa claro em sua resposta.  

Já pela fala das professoras entrevistadas, principalmente pela fala de P2 e 

P3, é possível perceber de forma mais clara a concepção de avaliação de aprendizagem 

utilizada, uma concepção formativa: 

 

[...] eu trabalho ali todo dia uma avaliação contínua e formativa e eu trabalho 

em cima da dificuldade do aluno. Se eu percebo que o aluno não conseguiu 

compreender bem aquele conteúdo eu volto e explico em cima da 

dificuldade dele. (P2) 

 

É formativa por que a avaliação é através da participação do aluno na sala de 

aula, nos trabalhos feitos, no registro no caderno, na apostila, em tudo o que 

o aluno participa, ocorre um processo de investigação em todo o ano. (P3) 
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A segunda pergunta focalizou quais seriam os instrumentos de avaliação da 

aprendizagem que permeiam o cotidiano da escola. Em sua resposta, a Diretora demonstra ser 

bem clara e direta sobre o assunto: 

 

Como instrumento e técnica de avaliação são utilizados testes de 

aproveitamento orais e escritos, questionamentos, pesquisas, tarefas 

específicas, trabalhos de criação, observação espontânea ou dirigida, 

discussões e autoavaliações. (Diretora) 

 

Nesse caso, associando às entrevistas realizadas com as professoras da 

escola, percebe-se que os instrumentos descritos pela Diretora são utilizados frequentemente 

no cotidiano escolar, como nos revelam P1 e P3: 

 

Eu não faço apenas uma avaliação escrita. [...] Avalio as atividades que eles 

vão realizando, não somente na apostila, mas também as atividades extras 

que eu dou. (P1) 

 

[...] o registro também através da prova e toda a participação do aluno em 

sala, tudo o que é feito é avaliado. (P3) 

 

Já a terceira pergunta trata a respeito de se as concepções avaliativas 

praticadas pelos professores são discutidas em reuniões pedagógicas ou em outras 

oportunidades na escola. A Diretora responde de forma positiva sobre o momento do conselho 

de classe, porém não revela se essa discussão também é realizada em outros momentos: 

 

Sim. De acordo com o Regimento Escolar, fazemos conselho de classe que é 

um dos momentos em que a reflexão coletiva do processo de ensino e de 

aprendizagem, se faz presente. (Diretora) 

 

A quarta pergunta buscou perceber como os componentes da gestão escolar 

da unidade consideram a avaliação formativa no trabalho com os alunos e o porque deste tipo 

de avaliação. A Diretora descreve da seguinte forma: 

 

É uma condição necessária para clarificar e consolidar um conceito 

pedagógico. Trata-se de uma avaliação interativa, centrada nos processos 

cognitivos dos alunos, entendendo que cada um possui o seu próprio ritmo 

de aprendizagem. Podendo assim o professor repensar na sua organização do 

trabalho pedagógico. 

 

Em busca de analisar e comparar com o que a diretora descreve, 

perguntamos para as professoras, se elas consideram importante e necessário avaliar seus 
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alunos. Tivemos respostas positivas, entre elas a importância de se avaliar de forma contínua 

como possibilidade de perceber o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos em várias 

áreas, além entre outros aspectos citados a possibilidade do professor repensar no seu 

trabalho, como relata P1: 

 

Eu acho de suma importância, por que a avaliação e com ela a gente 

consegue identificar o que está sendo produtivo das nossas aulas e o que não 

está sendo e o que eles estão conseguindo aprender ou não. [...] E, além 

disso, com a avaliação eu consigo perceber e avaliar o meu trabalho também, 

se o que eu estou dando está sendo bom para que eles aprendam se está 

sendo suficiente ou não, se eu tenho que voltar alguma coisa. Consigo 

avaliar não só o desenvolvimento deles e a aprendizagem mas o meu 

trabalho também. (P1) 

 

Pela descrição da Diretora em relação à quarta pergunta, podemos perceber 

algumas semelhanças com as respostas que tivemos de algumas professoras a respeito da 

avaliação formativa. Fica bem evidente na resposta da Diretora quanto das professoras, que a 

avaliação formativa possibilita uma interação mais próxima de professor e aluno, 

fortalecendo-se assim o diálogo; a possibilidade de perceber que cada aluno é diferente e cada 

qual com o seu ritmo, suas facilidades e dificuldades e também a oportunidade do professor 

visualizar e avaliar seu próprio trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou ressaltar, entre seus vários objetivos, a 

importância da avaliação da aprendizagem para o desenvolvimento dos alunos. Retomando, o 

trabalho se constituiu através do seguinte problema de pesquisa: Como a literatura contribui 

para o entendimento do professor sobre a avaliação da aprendizagem? E como professores dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental entendem e praticam a avaliação da aprendizagem para 

o desenvolvimento de seus alunos?. 

Entre os objetivos específicos previstos para a realização da pesquisa, um 

deles foi buscar um aprofundamento conceitual sobre a avaliação da aprendizagem, como 

também sobre as diferentes modalidades de avaliação. Para a contemplação deste objetivo 

específico, foi realizada uma busca em livros e artigos com a finalidade de aprofundar ao 

máximo possível nosso conhecimento no assunto. Este objetivo foi alcançado com sucesso, 

pois, pela pesquisa na literatura foi possível ter uma melhor clareza dos conceitos e tipos 

envolvidos e suas finalidades, além de proporcionar toda a base e estrutura para a organização 

das ideias e do próprio trabalho em si, para a organização da pesquisa de campo. Com a 

revisão de literatura foi possível perceber o quanto a avaliação formativa é essencial. Vimos 

também que todas as modalidades de avaliação são importantes e é necessário que sejam 

trabalhadas no momento certo e com a intenção correta de propor a aprendizagem, e não 

apenas de julgar ou classificar. É preciso que na escola se pratique uma avaliação formativa 

que proporcione este espaço para todas as modalidades com o objetivo de perceber e 

compreender todo o processo que leva ou não à aprendizagem do aluno. Outro ponto 

importante a destacar neste aspecto é a percepção de que ainda temos muito que aprender, um 

aprendizado que é construído a cada dia, associando a teoria e a prática. Por isso, a 

necessidade de estarmos sempre renovando e atualizando nossas ideias, nossos conceitos, para 

que possam surgir transformações sobre o assunto, possibilidade de trocas com colegas sobre 

o tema etc. Sem falar da importância e da necessidade que o conhecimento científico tem em 

nosso trabalho, seja como futura pedagoga gestora, seja como pedagoga professora ou ainda 

em qualquer outra área, pois sabemos que não existe a prática sem a teoria e nem a teoria sem 

a prática.  

Outro objetivo específico foi identificar as modalidades e instrumentos de 

coleta de dados utilizados para a avaliação na escola focalizada. Para a realização deste 

objetivo, foi elaborado previamente duas entrevistas para serem aplicadas, uma direcionada às  
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professoras e outra à diretora. Pelas entrevistas foi possível perceber um pouco da realidade 

do trabalho desenvolvido pelas professoras e também pela diretora.  

Foi possível perceber a utilização da modalidade formativa por algumas 

professoras, como também foi possível perceber, por relatos de outras professoras, com muita 

ênfase, a utilização e a predominância da nota como ponto central. Sobre os instrumentos de 

coleta de dados, a entrevista mostrou que há professores que utilizam mais do que um tipo de 

instrumento, como “prova e desenho”, mas é visível a necessidade de serem inseridas outras 

alternativas e também um planejamento para ser pensado em que turma ou para qual aluno 

este ou aquele instrumento facilitaria a sua compreensão. A entrevista nos deu este suporte, 

para o entendimento da realidade da escola focalizada, a oportunidade de comparar as 

respostas obtidas e a reflexão sobre elas, buscando alternativas de melhorias.  

No decorrer da realização da pesquisa foi possível perceber o quanto é 

complexo falar de avaliação da aprendizagem. Isto foi visível tanto na revisão de literatura, 

quanto através das entrevistas realizadas com as professoras e a diretora. 

Tínhamos também como objetivo perceber o que as professoras e a equipe 

pedagógica entendem por avaliação formativa. Com a entrevista, foi possível perceber que os 

professoras, de certa forma, tentavam realizar a avaliação formativa, mas algumas vezes não 

finalizavam todo o processo que envolve a avaliação. Levantamos como hipótese para esse 

fato, a questão do tempo. Por ser uma escola privada, percebemos na fala de algumas 

professoras a necessidade de vencer os conteúdos da apostila. Além disso, levantamos a 

hipótese da falta de apoio pedagógico oferecido pela escola, que poderia ter, entre seus 

objetivos, auxiliar o professor a propor outros recursos, a trabalhar com a avaliação formativa, 

a trabalhar com o erro do aluno etc. 

Outro objetivo do TCC foi o de propor, junto aos participantes 

colaboradores e outros possíveis leitores, uma reflexão mesmo que inicial sobre a avaliação 

da aprendizagem. Acreditamos que, com a finalização deste trabalho, está sendo possível 

contribuir com professores iniciantes, alunos de pedagogia ou outros interessados, não só com 

a revisão de literatura sobre a temática, mas também pela associação que realizamos da 

realidade exposta nas entrevistas com o conhecimento científico apresentado na literatura, 

proporcionando assim, aos nossos possíveis leitores, uma reflexão intensa entre prática e 

teoria sobre o tema.  

Um outro aspecto a ser destacado são as sugestões oferecidas à escola 

pesquisada, pois consideramos importante, a partir da realidade que conhecemos da escola, 

como uma de nossas formas de contribuição, a criação de momentos específicos para uma 
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conversa e estudo sobre o processo de avaliação dos alunos, se está dando certo ou não, se o 

professor precisa replanejar o seu trabalho etc. 

A partir dos resultados obtidos através dos objetivos específicos foi possível 

reconhecer, positivamente, que atingimos os objetivos gerais, sendo eles referentes ao 

aprofundamento dos conhecimentos a respeito de avaliação da aprendizagem, principalmente 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e também perceber a importância que tem a 

avaliação formativa no contexto da escola focalizada. Desta forma, com o alcance dos 

objetivos tanto gerais quanto específicos, foi possível responder ao nosso problema de 

pesquisa no decorrer da realização do trabalho, como também é possível visualizar no 

trabalho sugestões de novos aspectos a serem aprofundados. Da resposta que foi possível 

elaborar para o nosso problema de pesquisa sintetizamos aqui a necessidade que percebemos 

da escola focalizada criar reuniões pedagógicas ou um espaço ou estudo direcionado à 

importância da avaliação e sua função no processo de aprendizagem do aluno e no trabalho do 

educador. Percebemos que algumas professoras realizam a avaliação formativa, porém há 

outras que priorizam de certa forma a quantificação como aspecto central da avaliação, por 

isso a necessidade de um aprofundamento teórico por eles, para maior consciência das 

consequências das ações pedagógicas da avaliação. 

Acreditamos que, ao finalizar este Trabalho de Conclusão de Curso, 

construímos um trabalho significativo de constante aprendizagem e conhecimento, 

principalmente para nossa formação, obtendo um conhecimento mais significativo sobre a 

avaliação da aprendizagem e suas funções. Já em nossa atuação como professora e como 

possível futura gestora, o sentido de cada vez mais vivenciar o repensar sobre a própria 

atuação, sobre a importância que temos como professores na vida dos alunos, além do 

repensar sobre a importância que carrega a avaliação no processo de aprendizagem, podendo, 

se não trabalhada da maneira adequada, marcar negativamente a vida do aluno para sempre. 

Além disso, como possível futura gestora, poder propor aos meus colegas de trabalho o estudo 

coletivo sobre a avalição, a sua utilização, suas funções, numa visão que busque o 

comprometimento, a reflexão, a pesquisa. Tudo isto com o objetivo de oferecermos a nossos 

alunos um espaço para a construção de diálogo, de trocas de experiências, de reconstrução a 

partir do erro e, principalmente, um espaço em que o aluno se sinta à vontade para aprender e 

desenvolver-se. 
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APÊNDICE 1 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aplicado às professoras e à diretora 

 

Prezado (a) colaborador (a): 

 

Solicito a sua participação para a realização de uma pesquisa para o meu 

Trabalho de Conclusão de Curso, da graduação de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, com a orientação da Professora Dra. Neusi Aparecida Navas Berbel. Venho 

solicitar sua colaboração para ser entrevistado (a), no sentido de responder as questões 

contidas neste instrumento de pesquisa, para o qual temos como finalidade conhecer a 

percepção da prática da avaliação da aprendizagem que permeia o cotidiano escolar como 

parte fundamental no processo ensino/aprendizagem. Informo que a sua participação não 

requer identificação e que as informações prestadas tem o propósito de atender unicamente 

aos objetivos da pesquisa. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento 

ou interromper a sua participação a qualquer momento, desde que se manifeste sobre isso. 

Assumo o compromisso de retornar os resultados da reflexão aos professores da escola. 

Agradeço antecipadamente a sua participação. 

 

________________________________ 

De acordo com o exposto acima. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do colaborador (a). 

 

 

 

 

 

 

Londrina (PR),   ___ de ______________ de 2013. 
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APÊNDICE 2 

 

Entrevista direcionada as professoras   

 

Idade: ___Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino 

 

Graduação em:____________________________ 

 

Pós-Graduação em: _________________________ 

Ano de ensino em que atua: ___________________ 

Tempo de atuação no ensino: __________________ 

 

1) Professor(a),  poderia explicar como você realiza a avaliação da aprendizagem de seus 

alunos? Quais os principais instrumentos de coleta de dados que você utiliza? 

 

2) Professor(a), você acha necessário avaliar seu aluno? Por quê? 

 

3) Como é composta a nota de aprovação de seus alunos? Considera que a nota representa 

bem o desenvolvimento de seu aluno? 

 

4) Professor (a), você considera que realiza uma avaliação formativa? Em caso positivo, 

como ela ocorre?  

 

5) Professor (a), você costuma dar feedback aos alunos após as atividades realizadas? Em 

caso positivo, qual a importância desta ação, do seu ponto de vista? 

 

6) Como o(a) Professor (a) trabalha com o erro dos alunos? Em outras palavras, o que faz 

quando eles erram? Por quê? Poderia explicar? 

 

7) Gostaria de contar algo mais a respeito da avaliação da aprendizagem que pratica com seus 

alunos? 
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APÊNDICE 3 

 

Entrevista direcionada à diretora 

 

Idade: ________ Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino 

Graduação em: ____________________________ 

Pós-Graduação em: _________________________ 

Tempo de atuação na educação escolar: _______________________  

 

1) A escola segue uma concepção de avaliação da aprendizagem? 

 Em caso positivo, esta concepção está expressa no Projeto Político Pedagógico da Escola? 

Poderia explicar qual é essa concepção?  

 

2) Quais os principais instrumentos de avaliação da aprendizagem que permeiam o cotidiano 

desta escola? 

 

3) As concepções avaliativas praticadas pelos professores são discutidas em reuniões 

pedagógicas ou em outras oportunidades na escola? 

 

4) Como os componentes da gestão escolar dessa unidade consideram a avaliação formativa 

no trabalho com os alunos? Por quê? 


