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RESUMO 
  
 
O presente trabalho abordou a avaliação na perspectiva formativa e classificatória na 
ótica de um grupo de estudantes dos anos finais do ensino fundamental e médio de 
uma escola particular. Apresentou como objetivo geral a necessidade de 
compreender os significados da avaliação para os estudantes e se esta favorece a  
autorregulação das aprendizagens. Como objetivos específicos propôs: a) identificar 
as concepções de avaliação dos alunos sobre a avaliação da aprendizagem; b) 
perceber se a avaliação da aprendizagem vivenciada auxilia os alunos a entender 
suas dificuldades e se buscam superá-las; e c) entender se a avaliação vivenciada 
colabora na construção das aprendizagens dos alunos. A orientação metodológica 
do estudo pautou-se em pressupostos da abordagem qualitativa quanto aos meios 
de investigação com contribuições da abordagem quantitativa, constituindo como 
uma pesquisa exploratória e descritiva. A pesquisa foi realizada em um colégio 
particular confessional, localizado no centro da cidade de Londrina, e contou com a 
participação de 187 alunos, sendo 118 alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental e 69 alunos do Ensino Médio. Como instrumento para coleta dos 
dados foram utilizados questionários, previamente elaborados e a análise da 
proposta pedagógica da escola. Os resultados obtidos evidenciaram que uma parte 
dos alunos possui uma concepção formativa da avaliação, voltada para aprender, 
sendo que há entre eles uma parcela com concepção classificatória. Transformar a 
concepção avaliativa classificatória requer tempo e, sobretudo, a ação dos 
professores, no intuito de que esses alunos percebam o sentido da avaliação na 
perspectiva formativa.  
 
Palavras-chave: Avaliação formativa. Avaliação classificatória. Aprendizagem. 

Autorregulação. Instrumentos avaliativos. 
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ABSTRACT 
 
 

This study addressed the evaluation in formative and classificatory perspective from 
the viewpoint of a group of final years students of elementary and secondary 
education in a private school. Presented as general objective the need to understand 
the meanings of evaluation for students and this favors self-regulation of learning. 
The specific objectives proposed: a) identify the conceptions of student evaluation on 
the evaluation of learning; b) understand whether the evaluation of experienced 
learning assists students to understand their difficulties and seeking to overcome 
them; c) understand the experienced evaluation collaborates in the construction of 
learning of the student. The methodological orientation of the study was based on 
assumptions of the qualitative approach as the means of research with contributions 
from quantitative approach, constituting as an exploratory and descriptive research. 
The research was conducted in a private school located in the city of Londrina center, 
and with the participation of 187 students, 118 students in final grades of 
Fundamental Education and 69 high school students. As an instrument for data 
collection was used questionnaires, previously prepared and analysis of the school 
educational proposal. The results showed that some of the students have a formative 
evaluation design, focused on learning, and there is among them a parcel with 
classificatory conception. Transforming the classificatory evaluative design requires 
time and most importantly, the action of teachers, in order that these students 
understand the meaning of formative assessment in perspective. 
 
Key words: Formative evaluation. Classificatory evaluation. Learning. 

Autoregulation. Education. Evaluative instruments. 
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1 INTRODUÇÃO 

A avaliação, no contexto educacional, tem sido um tema muito 

discutido na contemporaneidade, particularmente por aqueles que visam mudar a 

concepção de que a mesma está direta e exclusivamente relacionada à aprovação 

ou retenção. O presente trabalho tem como finalidade investigar e entender o 

processo de avaliação da aprendizagem a partir da análise da Proposta Pedagógica 

de um colégio particular do município de Londrina, Paraná, Brasil, bem como da 

percepção dos alunos desta instituição quanto à concepção e o significado do 

processo avaliativo. 

A opção por esta instituição se deu em virtude desta apresentar, em 

sua proposta pedagógica, a preocupação por uma educação mais humanizadora, 

voltada para a formação do homem integral, autêntico, capaz de promover o 

desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício da cidadania e da 

liberdade, cujo objetivo está em influenciar de maneira positiva o mundo atual. 

No contexto da proposta pedagógica analisada, destaca-se que a 

concepção de avaliação deste colégio tem como finalidade a formação da 

personalidade integral e criativa. Para uma análise mais consistente, tomou-se como 

base também a concepção de avaliação de seus estudantes. Cabe destacar, que o 

colégio onde foi realizada esta pesquisa, aplica a Pedagogia de Schoenstatt, 

desenvolvida por Kentenich (1885-1968), cujo método e estilo pedagógico é dialogal, 

conduzindo o aluno ao autoconhecimento, em contraposição a memorização e o 

castigo que estavam presentes na vida diária dos estudantes do período histórico 

em que esta nova proposta surgiu. 

O interesse inicial desta temática de estudo foi suscitado a partir das 

divergentes concepções deste assunto no contexto das propostas e do 

procedimento pedagógico dos educadores do século XXI. Portanto, a 

problematização consiste no contraste evidenciado entre as fontes de leitura 

indicadas no Curso de Graduação de Pedagogia sobre a avaliação e o discurso dos 

professores sobre um processo de avaliação formativa que, na prática, não passava 

de um exercício de reprodução exata dos conteúdos trabalhados. Deste modo, as 

perguntas desta pesquisa emergiram das experiências vivenciadas como estudante 

e da reflexão sobre a conduta e a concepção de avaliação classificatória do corpo 

docente de escolas e Universidades. 
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Todavia, este estudo aborda uma problemática concreta e urgente 

no contexto escolar atual, no que se refere ao desafio de entender a avaliação como 

um instrumento pedagógico que colabora com a aprendizagem e é capaz de romper 

com a função equivocada de servir apenas para certificar as capacidades ou 

incapacidades do aluno. 

A avaliação é uma oportunidade de identificar falhas no processo de 

ensino e aprendizagem e tentar corrigi-las, rompendo com o velho paradigma da 

avaliação classificatória, excludente e seletiva para colocá-la a serviço do 

conhecimento e da aprendizagem, bem como dos interesses formativos aos quais 

essencialmente deve servir (ÁLVARÉZ, 2002). 

Enquanto a prática da avaliação no âmbito escolar permanecer 

como instrumento unicamente para testar, medir, classificar, quantificar e não para 

reorientar o processo de ensino e aprendizagem, o mesmo consistirá em uma 

atividade desmotivadora tanto para os alunos, quanto para os professores, pois 

demandará um desgaste de forças intelectuais e tempo de ambos, sem promover 

nenhum retorno significativo. Ao contrário, o sentido da avaliação, no processo 

educativo, deve ser o de refletir, discutir, investigar e possibilitar transformações, 

permitindo repensar e mudar a ação, tanto do professor quanto do aluno. 

Ao refletir sobre a realidade das escolas, percebe-se muitos 

contrastes entre o discurso e a prática realizada, sobretudo em sala de aula. Existe, 

atualmente, um grande interesse pelas próprias escolas em colocar em prática uma 

avaliação formativa que corresponda e atenda as necessidades educacionais que o 

professor enfrenta hoje em sala de aula, visando uma educação de qualidade. 

Porém, o processo para romper e superar uma cultura avaliativa 

tradicional, pautada na memorização e na mensuração do quanto o aluno aprendeu, 

para outra cultura, agora numa perspectiva formativa, preocupada com a construção 

dos saberes, demanda certo tempo para ser concretizada. Neste percurso, muitos 

são os conflitos e as dificuldades encontrados para sua efetivação. Dentre eles, 

pode-se mencionar, por exemplo, a estrutura fechada da escola, a necessidade de 

dar uma resposta para a sociedade, a organização e a prática do ensino, as 

questões burocráticas, o medo e a falta de formação dos professores, currículo 

desarticulado da realidade escolar. 

Outro dilema que merece destaque para esta concretização, 

consiste nos casos em que a culpabilização pela não aprendizagem e o fracasso 
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escolar, se concentram no aluno, como se este fosse o único responsável. Há a 

alegação de que a causa e a culpa de tal resultado é do aluno que não se esforça e 

não se dedica suficientemente aos estudos, isentando totalmente, nesta perspectiva, 

o professor da sua responsabilidade como agente do processo pedagógico. 

Provavelmente, tais alunos são julgados por algo que não dominam 

totalmente. Ou seja, desconhecem a finalidade, os objetivos e os critérios da 

avaliação, porque estes não foram esclarecidos. Uma avaliação que não está 

alicerçada nestes elementos, dificilmente será eficaz e favorecerá condições de 

superação dos obstáculos e o avanço da aprendizagem. 

Neste sentido, Sant‟Anna (1999, p. 27) adverte para a realidade que 

“[...] enquanto todos os dedos estiverem apontados para o aluno, apenas para 

condená-lo, classificá-lo, conscientizá-lo de sua derrota, a educação continuará 

tendo como produto uma sociedade e políticos da categoria que estamos vendo”. 

Entretanto, o papel da escola não é procurar ou indicar culpados pelo seu fracasso, 

mas de buscar soluções para superá-lo. 

Deste modo, uma avaliação comprometida com a construção do 

conhecimento só é possível quando houver interação entre professor, aluno e 

escola, num único compasso em prol dos mesmos objetivos. Através do esforço, 

conscientização crítica e compromisso de ambos pelo processo educacional, torna-

se possível trilhar um caminho que contribui para uma sociedade mais justa e 

humana, um mundo melhor.  

Estes e outros fatores tornam-se limitantes de uma prática avaliativa 

formativa. O trabalho é conduzido por um discurso diferenciado, mas no cotidiano 

parece que permanece praticando uma avaliação classificatória, preocupada com 

resultados e notas que não permitem ao aluno o repensar sobre sua aprendizagem.  

Ao se encontrar alguma dificuldade na aprendizagem, é essencial interpretar suas 

causas, pois a “falha poderá estar na metodologia utilizada, mas poderá também, 

estar em algum fator psicofísico ou outro qualquer (falta de tempo para estudar, 

desinteresse, etc.)” (SANT‟ANNA, 1999, p. 28). 

A partir destas análises surgiram perguntas, tais como: por que 

ainda encontramos na educação básica professores que utilizam em sua prática 

pedagógica uma avaliação tão tradicional, que serve para controlar, punir e ameaçar 

os alunos? Como os alunos lidam com esta situação? Em âmbito geral, será que a 

finalidade da avaliação na escola está sendo a de promover a aprendizagem ou 
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quantificar informações? O que é realizado com os resultados obtidos com as 

avaliações? Estes servem para melhorar a qualidade do ensino? 

Estas e outras foram as inquietações que despertaram a pesquisa 

sobre avaliação na tentativa de analisar o que esta tem alcançado em termos de 

modificações e superação de paradigmas tradicionais na maneira de como o aluno 

entende e pode usar a avaliação para aprender, bem como os limites que ainda 

enfrenta diante daquilo que vem sendo estabelecido em relação aos objetivos 

educacionais e ao apresentado na proposta pedagógica. 

A partir dessas realidades, este estudo pretende buscar respostas 

para os seguintes questionamentos: a avaliação praticada na escola pesquisada 

favorece a reorientação da prática discente? O que a avaliação significa para o 

aluno? Na tentativa de obter respostas para o problema elaborado, este estudo teve 

como objetivo geral compreender os significados da avaliação para os estudantes e 

se esta favorece a autorregulação da aprendizagem. Como objetivos específicos 

constam: identificar as concepções de avaliação dos alunos sobre a avaliação da 

aprendizagem; perceber se a avaliação da aprendizagem vivenciada auxilia os 

alunos a entender suas dificuldades e se busca superá-las e compreender se a 

avaliação vivenciada colabora na construção das aprendizagens dos alunos. 

A orientação metodológica do estudo pautou-se em pressupostos da 

abordagem qualitativa quanto aos meios de investigação com contribuições da 

abordagem quantitativa. A modalidade de pesquisa consistiu em exploratória e 

descritiva, a fim de obter uma visão geral e adquirir familiaridade com o problema a 

ser investigado, a partir das características apontadas pelo grupo, e orientar a 

formulação de possíveis hipóteses (GIL, 2008). 

Na presente pesquisa, pretende-se analisar a avaliação e seu 

processo, procurando verificar por meio de coleta de dados, qual é a concepção e o 

entendimento dos alunos referente a esta temática e se esta favorece a regulação 

da aprendizagem. O fenômeno a ser abordado é a avaliação e o modo como os 

agentes da escola a compreendem e a realizam. 

A avaliação ainda permanece sendo um dos grandes desafios da 

educação. Por isso, o anseio em procurar desvendar como a mesma é percebida 

pelos alunos de uma determinada escola e se, por meio dela, é possível reorientar a 

aprendizagem, uma vez que se desconhece se a avaliação aplicada corresponde a 

proposta pedagógica e a concepção de educação da escola. 
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A pesquisa foi realizada em 2013 em um colégio particular 

confessional localizado na região central do município de Londrina. Nele são 

atendidos os seguintes segmentos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Do total de 251 alunos matriculados, a partir do 6º ano do Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio, 187 alunos foram os participantes da pesquisa, 

mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido dos pais e do 

próprio aluno. 

Para a realização da pesquisa foi necessário a utilização de alguns 

procedimentos de coletas de dados a fim de levantar as informações necessárias: o 

estudo do referencial bibliográfico dos autores que discutem o tema da avaliação 

formativa; o questionário com os alunos e a análise documental da proposta 

pedagógica. As informações coletadas foram cuidadosamente analisadas e 

interpretadas à luz do referencial teórico, para garantir seu valor científico.  

Devido ao grande número de participantes (187), o procedimento 

para levantamento de dados foi mediante a aplicação de questionário, por este 

constituir “o meio mais rápido e barato de obtenção de informações” (GIL, 2002, p. 

115). O questionário é, segundo Chizzotti (1998), uma interlocução planejada, 

constituído por um conjunto de questões pré-elaboradas, de maneira sistemática, 

lógica, ordenada, com linguagem e palavras simples, com a função de suscitar dos 

informantes respostas verbais ou por escrito sobre o assunto pesquisado. Além 

disso, o questionário permite obter informações de um grupo de pessoas “sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente ou passado etc” (GIL, 2008, p. 121). 

Nesta pesquisa, a utilização de questionários buscou levantar 

informações sobre qual a concepção dos alunos acerca da avaliação da 

aprendizagem, ou seja, se a mesma contribui para construção do conhecimento e 

auxilia no entendimento das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. 

Também se pretendeu identificar os possíveis entraves que interferem no processo 

avaliativo que se preste a uma concepção formativa. 

Outro instrumento utilizado para coleta de informações nesta 

pesquisa foi a análise documental. De acordo com Lüdke e André (2003), os 

documentos são uma fonte fundamental, rica e estável, de onde podem ser retiradas 

informações que fundamentem afirmações do pesquisador. Esta análise de dados 

permitiu a complementação das informações obtidas pelos questionários, 
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desvelando aspectos novos do tema/problema, identificando informações nos 

documentos a partir de questões e hipóteses.  

Segundo Gil (2009), a análise documental pode também suscitar 

ideias novas e colaborar para construção e elaboração de inferências e hipóteses. 

Além de fornecer informações específicas a fim de confirmar resultados obtidos 

mediante outros procedimentos. O documento analisado na pesquisa com o intuito 

de verificar a concepção de avaliação e sua vivência com os alunos foi a Proposta 

Pedagógica. 

Os capítulos foram definidos a fim de organizar o estudo, sendo que 

o primeiro apresenta a discussão sobre a avaliação da aprendizagem no contexto 

escolar, seu significado, suas características e suas finalidades. O segundo capítulo 

consiste na abordagem referente a importância dos instrumentos avaliativos no 

processo de ensino e aprendizagem, destacando entre eles: prova, mapa conceitual, 

debate e portfólio. Já o terceiro capítulo consiste na análise dos dados coletados na 

pesquisa confrontando-os com referencial teórico. Por fim, com base na análise e 

interpretação dos dados, foram tecidas as considerações finais acerca dos 

resultados da pesquisa, retomando o caminho percorrido e os apontamentos que 

permitem algumas conclusões, mesmo que parciais. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

 

2.1 AVALIAÇÃO FORMATIVA X AVALIAÇÃO CLASSIFICATÓRIA 
 

Este capítulo aborda a discussão sobre o tema da avaliação da 

aprendizagem voltada para duas principais perspectivas: formativa e classificatória, 

apresentando o seu significado, características e funções. Para tanto, realizou-se 

uma análise da avaliação escolar como um tema sumamente importante no contexto 

educacional na atualidade, porque está relacionada à problemática de questões 

como baixa qualidade da educação e do ensino, fracasso e evasão escolar, 

aprovação e reprovação dos alunos. Tal tema muitas vezes provoca discussões nas 

práticas escolares, devido a sua complexidade, pois envolve diferentes concepções 

de ensino e de ações pedagógicas, apresentando-se como um desafio para 

professores e alunos. 

Cabe destacar que, neste contexto, professores e alunos 

reconhecem a importância da avaliação, mas muitas vezes a equipe pedagógica 

encontra dificuldades e não consegue adequá-la ao sistema de ensino, de modo a 

torná-la um instrumento justo, que represente a realidade da aprendizagem, não 

para classificar, mas para contribuir para a apropriação dos conhecimentos 

socialmente construídos pela humanidade. Contudo, “é sobre a avaliação que gira o 

trabalho escolar. Não apenas condiciona o que, quando e como se ensina, como 

também os ajustes que devem ser feitos para atender a diversidade de 

necessidades geradas em aula” (JORBA; SANMARTÍ, 2003, p. 24).  

Vasconcellos (2004, p. 73) analisa este tema com a seguinte 

afirmação: “a avaliação enquanto processo pedagógico deveria ser um instrumento 

de produção de aprendizagem, de qualificação do trabalho educativo.” Sendo assim, 

as diferentes concepções envolvidas na compreensão do que significa avaliar, sejam 

para classificar, para diagnosticar, para premiar ou para saber como melhorar o 

ensino e a aprendizagem como superação do fracasso escolar, interferem 

diretamente na qualidade dos resultados e objetivos pedagógicos propostos. Diante 

disso, “um bom dispositivo de avaliação deve estar a serviço de uma pedagogia 

diferenciada capaz de dar resposta aos interesses e dificuldades de cada aluno” 

(JORBA; SANMARTÍ, 2003, p. 25), no sentido de orientar o caminho que deve 
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seguir, ajudando a superar os obstáculos encontrados para poder enfrentar os novos 

desafios.  

Segundo Catani e Gallego (2009), apesar de uma proposta de 

avaliação formativa ter surgido no Brasil em meados dos anos 70 e 80 do século XX, 

somente na década de 1990 é que se percebe uma maior mobilização e 

intensificação por parte dos educadores para romper com o paradigma de uma 

avaliação preocupada apenas em dar e receber notas, fazer provas e classificar os 

alunos entre os que terão sucesso e os fracassados. A partir de então, os 

especialistas da área procuram instaurar uma avaliação comprometida com a 

aprendizagem dos alunos, com sua formação, distanciando-se da classificação e 

buscando desenvolver um processo de avaliação formativa. 

Neste sentido, Pereira e Liblik (2009, p. 2) afirmam que, de acordo 

com as atuais propostas curriculares, assim como a legislação escolar vigente, é 

fundamental que “a avaliação seja contínua, formativa e personalizada, tornando-se 

elemento do processo de ensino-aprendizagem e que nos permita conhecer o 

resultado de nossas ações didáticas, buscando aperfeiçoá-las”.  

Apesar dos constantes estudos de Bloom; Hasting; Madaus (1983); 

Allal; Cardinet; Perrenoud (1986); Perrenoud (1999); Rabelo (2001); Luckesi (2003); 

Hoffmann (2004); Vasconcellos (2004); Esteban (2003); Villas Boas (2008), entre 

outros e do empenho por maiores avanços, o olhar para a realidade das escolas 

brasileiras revela que a contribuição da avaliação é ainda muito pequena para 

auxiliar na superação do fracasso escolar e para proporcionar uma aprendizagem 

sólida, que se transforma em conhecimento.  

Isto é o que se percebe , por exemplo, ao observar os altos índices 

de reprovação no país. No ano de 2012, conforme informação obtida pelo site do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o 

índice de reprovação no Ensino Fundamental foi de 9,1%. Comparado ao ano de 

2008 que traz o dado de 11,8%nas reprovações neste mesmo nível, temos uma 

diminuição de 2,7%, o que parece ser um valor significativo, mas que ainda não 

atingiu a raiz do problema. Além disso, a educação no Brasil de modo geral, 

conforme os dados apresentados no ano de 2012 no Programa Internacional de 
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Avaliação de Estudantes1 (Pisa), coordenado e desenvolvido pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ainda ocupa as últimas 

posições (58º lugar entre 65º países) no ranking mundial. 

Percebe-se que a avaliação ainda é classificatória e discriminatória, 

pouco interfere no processo e não tem se mostrado como suporte para ajudar a 

compreender e repensar a prática pedagógica, caracterizando-se apenas como um 

dado para comprovar quem são os bons e os “maus” alunos, tendo como parâmetro 

central as notas, consolidando-se como instrumento de controle e autoritarismo, 

distorcendo sua verdadeira função na educação. 

É preciso uma reflexão mais aprofundada da prática avaliativa das 

escolas, que procure constantemente se aperfeiçoar, avançar e encontrar 

estratégias para as mudanças necessárias, visando obter melhores resultados na 

qualidade do ensino e na formação humana, valorizando os alunos. Para isso, se faz 

necessário romper com uma educação baseada na instrução, em que o aprender é 

algo mecânico, sem sentido, um decorar a informação sem qualquer significado e 

que a avaliação serve apenas para tirar notas, definir e categorizar quem são os 

melhores e os piores, ações que resultam em “hierarquias de excelência” 

(PERRENOUD, 1999). 

Bloom, Hastings e Madaus (1983, p. 8) ressaltam que a avaliação “é 

um instrumento, na prática educacional, que permite verificar se procedimentos 

alternativos, são igualmente eficazes na consecução de uma série de objetivos 

educacionais”. Além disso, contribui para o controle da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem, proporcionando ao aluno a possibilidade de perceber se o 

conhecimento adquirido (construído), de fato, se tornou posse ou não. É como em 

matemática tirar a prova real. Depois de avaliado, sente-se uma alegre satisfação 

interior, algo como que é posse do receptor. 

Perrenoud (1999) define a avaliação em duas concepções: formativa 

e classificatória. Avaliação na concepção formativa é um instrumento investigativo 

para regular e ajudar a prática docente e discente que pretende garantir a qualidade 

de ensino para todos, não apenas uma pequena parcela dos alunos, por isso está 

centrada no acompanhamento do processo. Em contraposição, a avaliação 

                                                
1
O PISA se propõe a avaliar estudantes de 15 anos de idade e matriculados a partir do sétimo ano de estudo. A 

avaliação é trienal, sendo que a cada edição o foco está centrado em uma área principal a ser avaliada. 
Particularmente, os conhecimentos em leitura, matemática e ciências. 
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classificatória está a serviço da seleção, centrada nos resultados e valorização da 

nota, na aprovação ou reprovação, pautada em registros quantitativos e na 

memorização. 

Villas Boas (2008, p. 34), em seus estudos sobre avaliação, afirma 

que “na educação escolar brasileira, ainda se encontram fortes traços da avaliação 

classificatória, seletiva e excludente. Ainda se avalia para dar nota e para aprovar ou 

reprovar os alunos.” Isso porque, tal prática é percebida em sala de aula nos 

diversos níveis, como já mencionado, inclusive na própria Academia. 

A avaliação quando utilizada conforme mencionada acima, com a 

função de selecionar o aluno segundo o seu rendimento expresso por notas, em que 

o valor e a prioridade estão no produto final com fins de promoção, está embasada 

em uma concepção classificatória.  Deste modo, a avaliação perde sua função 

pedagógica, uma vez que é percebida apenas como ferramenta de controle e 

autoridade, ocasionando medo, insegurança, nervosismo. Além disso, ela não 

cumpre seu papel, que é o de apoiar as ações discentes e docentes, de possibilitar 

que ambos olhem para suas práticas e percebam o que está certo e o que está 

errado e a partir destas constatações busquem alternativas de superação. 

Segundo Teixeira e Nunes (2008, p. 74), “a avaliação é fundamental 

para efetivação da aprendizagem, sendo assim, é preciso analisar as duas formas 

dessa ferramenta: para punir ou para a contribuição da aprendizagem.” Diante 

destas funções, se torna necessário o professor refletir e optar por qual delas deseja 

desenvolver seu trabalho pedagógico. Ainda que às vezes tal escolha se dá de 

maneira sutil, sem que o próprio professor intencione.  

Villas Boas (2008, p. 32) concorda com a afirmação mencionada ao 

destacar: “sabe-se que a avaliação praticada na escola pode cumprir duas funções 

principais: classificar o aluno ou promover sua aprendizagem. A primeira delas tem 

sido a mais empregada”. Isto demonstra que ainda existe uma forte concepção de 

trabalho em que a aprendizagem do aluno não é o mais importante, ao contrário, 

avalia-se simplesmente para cumprir exigências, para selecionar os alunos e não 

para regular as aprendizagens que resulte em decisões e ações de superação das 

dificuldades apresentadas. O que comprova que o sistema avaliativo escolar, a 

educação em geral brasileira ainda é um desafio e necessita com urgência de 

mudanças que estejam voltadas para a formação e não classificação. 
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Este modelo avaliativo tem como propósito classificar os alunos ao 

final de um período relativamente longo (bimestre, semestre, ano, unidade de 

ensino). Neste caso, o grau de qualidade do desempenho do aluno, “é expresso pela 

nota atribuída a ele na prova ou teste que é feito após um período de estudo, o que 

confere à avaliação um caráter somativo, ou seja, um procedimento focado no 

resultado” (FORNER, 2010, p. 13). 

A avaliação classificatória preocupa-se muito com a memorização, é 

pontual, desconsidera as subjetividades e discrimina as maneiras diferentes de se 

perceber a aprendizagem. Utiliza-se de instrumentos avaliativos finais voltados para 

o controle, para medir e verificar o grau de desempenho do aluno, tais como testes, 

provas e exames, descartando a possibilidade, bem como a necessidade de um 

feedback ou regulação. Na maioria das vezes, 

[...] os alunos são comparados e, depois, classificados, em virtude de 
uma norma padrão. É considerada como a única forma correta e 
aceitável, em razão de exigências preestabelecidas, que diz, 
sobretudo, se o aluno é capaz ou não, se é melhor ou pior do que o 
outro (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 112). 

Em outras palavras, Álvarez Méndez (2002, p. 64) acrescenta que 

“na avaliação das aprendizagens, percebe-se tradicionalmente uma tendência em 

avaliar sempre com intenção de corrigir, penalizar, sancionar, qualificar.” O avaliar 

está centrado nos resultados. Neste caso, os dados obtidos pela avaliação acabam 

não interferindo em praticamente nada para reorientar a prática pedagógica e esta 

permanece somente com a função de classificar. 

Desta maneira, conforme Teixeira e Nunes (2008, p. 54), enquanto a 

avaliação “deveria servir para o ensino, [...] serve como fator de não-aprendizagem, 

de não-mudança. Isso ocorre porque não se valoriza o aluno, valoriza-se o conceito 

e a classificação, distorcendo o verdadeiro sentido da educação”. Tal prática resulta 

em obstáculos para novos conhecimentos, porque se limita a hierarquizar, a 

promover a competição e memorização, a enfatizar o erro e não o crescimento 

intelectual e humano.  

Destarte, Silva (2003, p. 16) menciona que em relação a prática 

avaliativa “é imprescindível a construção de uma cultura avaliativa que rompa com a 

concepção autoritária, seletiva, classificatória, punitiva e terminal”. É preciso fazer da 
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avaliação uma oportunidade para aprender, na qual o aluno tenha nela a ocasião de 

compreender e aprofundar os conteúdos estudados em sala de aula. 

Conforme Villas Boas (2008, p. 33), “a avaliação classificatória pode 

ser um dos fatores que têm contribuído para o insucesso do aluno, do professor e da 

escola. Ela está tão impregnada na cultura escolar, que se torna extremamente difícil 

libertar-se dela”. Nos casos em que os sistemas pedagógicos têm como prioridade a 

aplicação de uma avaliação classificatória, limitam e comprometem o ensino e a 

aprendizagem dos seus alunos. Desconsideram o processo de desenvolvimento e 

focalizam somente nos resultados, com isso, selecionam-se os “bons” e exclui os 

“ruins”. O aluno é avaliado pelo que produz, pelas notas que atingiu.  Por exemplo, 

quando uma turma de alunos apresenta, baixo rendimento escolar, logo, professor e 

alunos são avaliados e julgados como responsáveis pelo fracasso. Além disso, este 

tipo de avaliação que pune e classifica, está atrelada a repetência, a evasão escolar 

e a promoção.  

Destaca-se que o conceito de avaliação ultrapassa a concepção 

reprodutivista, pautada nos resultados, no fazer provas e exames finais meramente 

para mensurar e verificar as aprendizagens. Excede ao modelo mecânico de ensino, 

pautado na memorização e repetição dos conteúdos, em que o professor estava no 

centro e o aluno mantinha-se numa atitude de receptor passivo, com pouca 

influência participativa e análise crítica. 

Enquanto alguns utilizam a avaliação para controlar e punir, outros 

buscam nela, uma aliada, uma ferramenta que visa promover a aprendizagem do 

aluno e auxiliar o trabalho pedagógico, contribuindo com o trabalho docente e 

ajudando o aluno a aprender. Ou seja, para além das notas ou classificação, com a 

avaliação 

[...] o professor aprende para conhecer e para melhorar a prática 
docente em sua complexidade, bem como para colaborar na 
aprendizagem do aluno, conhecendo as dificuldades que deve 
superar, o modo de resolvê-las e as estratégias que coloca em 
funcionamento. O aluno aprende sobre e a partir da própria avaliação 
e da correção, da informação contrastada que o professor oferece-
lhe, que será sempre crítica e argumentada, mas nunca 
desqualificadora, nem punitiva. (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, p. 14) 
 

Deste modo, a avaliação deixa de estar a serviço de um sistema 

voltado a simples obrigatoriedade e ao cumprimento burocrático de notas, para estar 

a serviço de um processo educativo que tem como prioridade a aprendizagem. 
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“Entre suas principais funções estão, as de inventariar, harmonizar, tranquilizar, 

apoiar, orientar, reforçar, corrigir, etc. É uma avaliação incorporada no ato do ensino 

e integrada na ação de formação” (RABELO, 2001, p. 73). Esta avaliação é 

entendida pelos estudiosos como avaliação formativa.  

Vários autores como Hadji (2001); Álvarez Méndez (2002); Ballester 

(2003); Jorba; Sanmartí (2003); Sanmartí (2009); Fernandes (2004, 2006, 2008, 

2009, 2011); Teixeira; Nunes (2008); Catani; Gallego (2009), entre outros, vêm 

discutindo o significado e a prática da avaliação formativa enquanto possibilidade de 

um fazer avaliativo diferenciado daquele que tem como propósito testar e medir. De 

acordo com Allal (1986, p. 176), “a expressão avaliação formativa foi introduzida por 

Scriven num artigo sobre a avaliação dos meios de ensino (currículo, manuais, 

métodos, etc.)” e caracteriza-se como uma avaliação que tem o propósito maior de 

identificar as aprendizagens alcançadas e não alcançadas e a partir de tais 

constatações fazer os ajustes necessários na tentativa de favorecer que todos 

aprendam e avancem. 

A avaliação da aprendizagem é uma atividade docente que anseia 

por uma prática pedagógica mais efetiva, em que professor e aluno possam refletir e 

trabalhar em conjunto, visando melhorar a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem, procurando sempre novas estratégias para sua concretização. “O 

professor tem como objetivo assumido o de capacitar-se e capacitar os seus alunos 

para um aprendizado mais autônomo onde ambos repensem suas práticas” 

(TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 129).  

O momento da avaliação “[...] contribui para melhorar a 

aprendizagem, pois, informa ao professor sobre o desenvolver da aprendizagem e 

ao aluno sobre os seus sucessos e fracassos, o seu próprio caminhar” (RABELO, 

2001, p. 73). É uma valiosa oportunidade para aquele que está aprendendo possa 

reorganizar seus conhecimentos, ideias e seus saberes, e ainda aprender a se 

autoavaliar e autorregular. 

Fernandes (2011, p. 83), enfatiza que “mais do que uma mera 

questão técnica, a avaliação tem que ser encarada como um poderoso processo 

pedagógico cujo propósito primordial é o de ajudar os alunos a aprender.” Por isso, é 

essencial que os professores compreendam os conceitos fundamentais da avaliação 

formativa e tenham clareza, ao promovê-la em sala de aula, que sua finalidade maior 

é o ajustamento das aprendizagens e para isso passam a desenvolver práticas que 
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ajudem os alunos a aprenderem melhor, como superação a ideia punitiva e 

certificativa existente nos alunos quando se remete a avaliação.  

Hadji (2001) enfatiza que a avaliação formativa é contínua, 

informativa, sendo capaz de possibilitar o levantamento de informações úteis à 

regulação do processo de ensino e aprendizagem. Ela está situada no centro do 

processo de desenvolvimento, deste modo, favorece uma articulação constante 

entre a coleta de informações e a ação remediadora, proporcionando dados para 

reformulação das atividades de ensino.  

Consequentemente, a avaliação informa ao professor e ao aluno as 

reais necessidades, bem como os ajustes a serem estabelecidos a partir das 

dificuldades encontradas. Isso pode ser entendido como regulação e acontece 

[...] tanto no sentido de adequação dos procedimentos utilizados pelo 
magistério às necessidades e progressos dos alunos quanto de auto-
regulação para permitir que os alunos possam ir construindo um 
sistema pessoal de aprendizado e adquiram a maior autonomia 
possível. Contínuo porque essa regulação não acontece em um 
momento específico da ação pedagógica, mas deve ser um de seus 
componentes permanentes (JORBA; SANMARTÍ, 2003, p. 25). 

Bloom, Hastings e Madaus (1983, p. 9) destacam que avaliação “é a 

coleta sistemática de dados a fim de verificar se de fato certas mudanças estão 

ocorrendo no aprendiz, bem como verificar a quantidade ou grau de mudança 

ocorrido em cada aluno.” Esta coleta sistemática de dados na avaliação formativa, 

se dá por meio dos instrumentos diversificados, que por sua vez, devem estar 

voltados para investigação, para descoberta do estado em que se encontra a 

aprendizagem do aluno, identificando quais são suas maiores dificuldades, dúvidas 

e erros, com o propósito de ajudar na autorregulação. Ainda permite olhar para o 

passado, entender o presente, pensar no futuro e refletir sobre seus progressos e 

dificuldades. 

Segundo Álvarez Méndez (2002), a avaliação que deseja ser 

formativa, necessita estar constantemente a serviço da prática para poder orientá-la 

e melhorá-la. Ela faz parte de um continuum e, como tal, necessita ser processual, 

contínua, integrada no currículo. 

Uma avaliação contínua e processual é aquela que ocorre durante 

todo o processo, regularmente, de modo permanente e no dia a dia da sala de aula. 

Ela auxilia todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, fornecendo 
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informações para melhoria do percurso que está sendo desenvolvido, não espera 

chegar ao final de um trabalho ou bimestre, para realizar a avaliação. Menos ainda 

se constitui de atividades com valores quantitativos menores, como sinônimo de 

processual ou formativa. Deste modo, “quando se defende uma avaliação contínua, 

entende-se que os alunos devem ser avaliados no início, durante e no fim dos vários 

períodos e subperíodos de ensino” (CATANI; GALLEGO, 2009, p. 74). Sempre com 

o propósito de coletar dados para a reorientação da prática docente e discente. 

É importante ressaltar que a preocupação central na avaliação 

formativa está em “coletar dados para reorientar os processos de ensino e de 

aprendizagem. Empregada durante todo o processo considera todos os aspectos 

educacionais e permite a continuidade ou redimensionamento do processo de 

ensino” (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 109). Isso significa que a regulação docente e 

discente é a sua finalidade principal, ou seja, ambos unidos em busca de estratégias 

para atingir o objetivo que é a aquisição de novos conhecimentos.  A avaliação neste 

caso acontece ao longo do processo, não consiste em conferir nota ou um 

certificado para o aluno, mas ajudar tanto o professor como o aluno a se deter na 

aprendizagem específica necessária para sua construção. Além disso, procura 

localizar os progressos, as dificuldades e deficiências nos conhecimentos, 

habilidades e capacidades, e não parar nesta identificação, mas encontrar caminhos 

para superá-los. 

A própria avaliação é um recurso de formação em que se 

proporciona a articulação entre os conhecimentos e saberes apreendidos, num 

processo amplo de aprendizagem, não como simples exercícios, testes ou provas 

aplicadas isoladamente ao final de um conteúdo ou semestre. 

Para Jorba e Sanmartí (2003), a avaliação como regulação contínua 

das aprendizagens por parte dos alunos, sustenta-se na interação em sala de aula. 

Realiza-se para que os alunos possam adquirir autonomia e ir criando um sistema 

pessoal de aprender. A regulação por parte dos professores, as ações e 

encaminhamentos empreendidos para adequar o ensino às necessidades e aos 

progressos dos alunos, também se sustenta nas interações em sala de aula. Neste 

caso, professor e aluno dialogam a respeito dos resultados, dos erros e dificuldades, 

a fim de buscarem juntos encaminhamentos para que a aprendizagem possa 

ocorrer.  
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Isto significa que a prática avaliativa deve consistir em um momento 

de diálogo, de discussão, de confronto entre o esperado pelo professor e o 

alcançado pelo aluno e não somente em momentos de recebimento de notas ou, 

como em muitos casos, o refazer da prova (passar a prova a limpo). 

A avaliação formativa “tem a finalidade de proporcionar informações 

acerca do desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem, com o fim 

de que o professor possa ajustá-lo às características das pessoas a que se dirige” 

(RABELO, 2001, p. 73). Esta pretende superar as práticas de avaliação 

classificatórias, por processos que estabeleçam relação entre a partilha de 

informações, cooperação, discussão e deliberação.  

Refere-se a uma avaliação cuja finalidade essencial dos professores 

consiste em perceber se os objetivos previstos e estabelecidos para a aprendizagem 

foram alcançados e compreender o que e como seus alunos aprendem, para apoiar 

e orientar sua vida escolar. É uma abordagem totalmente distinta daquela voltada 

para determinar e buscar respostas certas e erradas e o quanto os alunos 

aprenderam, e que faz desta coleta de informações um meio de classificar os alunos 

(FERNANDES, 2008). 

Contrariamente à avaliação classificatória “a avaliação formativa 

promove a aprendizagem do aluno e do professor e o desenvolvimento da escola, 

sendo, portanto, aliada de todos. Despe-se o autoritarismo e o caráter seletivo e 

excludente da avaliação classificatória” (VILLAS BOAS, 2008, p. 33). Ela promove 

uma educação voltada para o desenvolvimento das capacidades dos alunos, em que 

o erro é um elemento revelador das dificuldades e parte integrante do processo de 

construção do conhecimento, ou seja, serve como objeto de investigação e não de 

punição ou fracasso. As práticas de regulação ocorrem com o intuito de mediar o 

processo, de ajudar o aluno a entender as razões das suas dificuldades e procurar 

soluções para superação.  

Cardinet (1986, p. 14) por sua vez, salienta que a avaliação 

formativa “visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as 

suas dificuldades para ajudá-lo a descobrir os processos que lhe permitirão progredir 

na sua aprendizagem.” Esta avaliação tem a função de favorecer a regulação 

docente e discente, através das informações coletadas, visando criar estratégias e 

planejar os passos necessários para as mudanças. Neste aspecto Rabelo (2001, p. 

73-74) confirma, que 
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[...] a avaliação formativa assume uma função reguladora, quando 
permite tanto a alunos como a professores ajustarem estratégias e 
dispositivos. Ela pode reforçar positivamente qualquer competência 
que esteja de acordo com alguns objetivos previamente 
estabelecidos e permitir ao próprio aluno analisar situações, 
reconhecer e corrigir seus eventuais erros nas tarefas. 

Deste modo, a avaliação assume o papel de reguladora, ao permitir 

o professor identificar os progressos e as dificuldades, referentes as aprendizagens 

efetuadas por cada um dos alunos, e com as quais pode desencadear intervenções 

destinadas a contribuir com a superação dos problemas. A avaliação formativa “dá 

informações, identifica e explica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e 

atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica” 

(PERRENOUD, 1999, p. 68).  

Portanto, se a avaliação tem a função 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). Ou seja, 

ajudar na reorientação da prática docente e discente, ao longo de todo processo 

educativo, apontando informações úteis por meio de dados precisos e consistentes 

apresentados no feedback. É preciso investir mais no feedback durante o processo 

pedagógico, não somente para as respostas corretas, mas principalmente para as 

respostas incorretas. Para que possa superar as lacunas identificadas e favorecer 

que todos cheguem ao final de uma etapa atingindo os objetivos propostos, 

procurando garantir que todos aprendam e não apenas alguns. 

Este feedback irá acontecer através de conversas sobre como o 

aluno aprendeu e o que ele aprendeu e, se ainda não aprendeu, identificar as 

possíveis causas, com o intuito de que possam ser feitas as retomadas necessárias 

afim de garantir a aprendizagem.  

Contudo, não basta apresentar um feedback aos alunos, é preciso 

favorecer que ocorra a autorregulação, cujo objetivo fundamental consiste em 

conseguir que os alunos construam suas próprias estratégias de estudo e que o 

melhorem progressivamente. Isso se dá por meio de situações didáticas que 

favoreçam a interação e mediante estratégias de autoavaliação. A autorregulação 

não é um processo tão simples. Ela tem como componentes essenciais a 

comunicação dos objetivos e comprovação da representação que fazem os alunos; 
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a apropriação pelos estudantes dos critérios e objetivos dos professores; e o 

domínio por parte dos alunos das operações de antecipação e aprender a planejar 

suas ações (JORBA; SANMARTÍ, 2003).  

O ato de avaliar requer que os objetivos e critérios provenientes dos 

conteúdos selecionados, estejam claros, explícitos e bem planejados pelos 

professores, que os alunos saibam quais são as operações e tarefas que devem ser 

realizadas e o que se espera de cada uma delas, com o intuito de orientar e 

perceber se aprendeu ou não determinado conteúdo.  

Segundo Depresbiteris e Tavares (2009), a melhor abordagem 

avaliativa do processo de ensino e aprendizagem é aquela baseada em critérios e 

não em normas. A avaliação quando pautada em normas, como é o caso da 

classificatória, é limitada, pois segue um modelo padrão relativo para todos os 

membros de um grupo de alunos, não reconhece e considera as diferenças 

individuais. De modo diferente, a avaliação consolidada em critérios, fundamenta-se 

no desempenho individual dos alunos, tendo como base os critérios e objetivos da 

avaliação, que são como guias que orientam tanto o professor quanto o aluno no 

processo de ensino e aprendizagem, por permitirem uma melhor análise e 

interpretação dos resultados.  

Cabe ao professor dar um direcionamento e estrutura daquilo que se 

espera do aluno, para que possa entender o trabalho a ser realizado. Normalmente, 

os professores, não se preocupam em explicitar os objetivos da avaliação e os 

critérios utilizados para verificar se o aluno compreendeu determinados conteúdos. 

Todavia, a definição e divulgação dos critérios e objetivos avaliativos são “elementos 

necessários para a auto-avaliação e auto-regulação, tão importantes para a 

construção da autonomia” (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009, p. 57), pois dão 

segurança ao aluno, para agir autonomamente na regulação da sua aprendizagem, 

ao esclarecer o que se espera com determinada atividade que está sendo avaliado.  

Sem conhecer e dominar os critérios e os objetivos da avaliação, os 

alunos provavelmente terão maiores dificuldades e insegurança para exercer a 

autoavaliação e descobrir se atingiram ou não os objetivos propostos, limitando a 

identificação de seus erros e deficiências, para poder planejar os ajustes e ações 

necessárias. É a partir da percepção e conscientização dos próprios erros que o 

aluno terá condições de corrigi-los e melhorar o desempenho. O aluno torna-se 

responsável por sua aprendizagem. 
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Barbosa e Alaiz (1994, p. 5) destacam a relevância do professor 

“acompanhar todo o processo dos critérios, intervindo e fornecendo feedback aos 

alunos, discutindo e eventualmente negociando com eles sempre que isso se 

justifique.” Com isso, o professor tem melhores condições de oferecer ao aluno um 

resultado final claro e transparente do seu desempenho, além de apropriar-se de 

elementos valiosos para nortear a tomada de decisão do seu trabalho docente, com 

o intuito de atingir o êxito do processo avaliativo.  Para isso, é preciso compreender 

o significado de cada um dos critérios propostos em relação aos instrumentos 

avaliativos priorizados. É importante a indicação de alguns (dois ou três) critérios 

como meio para ajudar a garantir os objetivos idealizados. 

A avaliação formativa é uma “avaliação reflexiva, que propicia ao 

aprendiz perceber e ser dono do seu processo de aprendizado, dinamizando a 

oportunidade de ação-reflexão de criação e reformulação” (TEIXEIRA; NUNES, 

2008, p 123). A autoavaliação do aluno e o feedback dos professores com relação 

aos instrumentos avaliativos, contribuem para reorientação dos estudos.  

A autoavaliação, segundo Villas Boas (2008), é um elemento 

importante da avaliação formativa, pois a partir desta prática, o aluno reflete e 

analisa constantemente suas próprias atividades realizadas, ou seja, seu percurso. 

Nesta reflexão, considera-se os conhecimentos já apreendidos e aqueles que por 

enquanto não foram conquistados, aquilo que auxilia e dificulta o seu trabalho, tendo 

os objetivos da aprendizagem e os critérios de avaliação como referência. 

Teixeira e Nunes (2008) afirmam que a autoavaliação é um 

instrumento altamente crítico e reflexivo e ressaltam que a utilização deste  

[...] leva o educando a refletir sobre seu modo de conhecer o seu 
aprendizado e sobre a maneira que ele faz para adquiri-lo. É uma 
ação crítica que leva o indivíduo ao conhecimento de sua 
metacognição (faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer, de 
criar consciência de como realiza seu próprio fazer). É permitir ao 
aluno que avalie seu próprio processo de execução, pense e crie 
novas estratégias para alcançar êxito no seu aprendizado, faça uma 
avaliação prévia do seu desempenho, avalie o próprio avaliador e se 
constitua como sujeito (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 180). 

Portanto, a autoavaliação, se entendida de modo consciente, 

conforme propõem Teixeira e Nunes (2008), permite o desenvolvimento do aluno de 

modo autônomo e crítico, pois o estimula a pensar e avaliar suas dificuldades, seus 

erros e como pode agir para superá-los, além de favorecer que tenha o controle para 
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regular seus conhecimentos e a responsabilidade pelo seu desempenho. O aluno é 

conduzido a pensar sobre seu percurso de aprendizagem e a olhar sem medo para 

os seus desafios com o intuito de vencê-los e modificá-los. Este agir, promove e 

aumenta a confiança nas suas capacidades e o desejo de avançar na aquisição de 

novos conhecimentos. Avaliar deste modo é deixar que o aprendiz atribua ao seu 

próprio fazer, um novo sentido e significado a partir de diferentes maneiras de 

entendimento.  

Villas Boas (2008) destaca que a autoavaliação não tem em vista à 

atribuição de notas pelos alunos, ao contrário, quer fazê-los refletir e ajudá-los a 

descobrir o próximo passo do seu caminho de aprendizagem. O professor tem a 

função de estimular constantemente os alunos a praticar a autoavaliação, além dos 

momentos pré-estabelecidos por ele e reorganizar o trabalho pedagógico, de acordo 

com as informações fornecidas pelos alunos. Segundo a autora, a autoavaliação 

integra um processo metacognitivo e por meio dela, alcança-se “o desenvolvimento 

das atividades cognitivas como forma de melhoria da regulação das aprendizagens, 

pelo aumento do autocontrole e pela diminuição da regulação externa do professor” 

(VILLAS BOAS, 2008, p. 54).  

Portanto, a autoavaliação numa perspectiva formativa, “serve para 

desmistificar também os moldes tradicionais de avaliação, tendo um enfoque mais 

humanista e claro” (TEIXEIRA e NUNES, 2008, p. 179) favorecendo uma ação 

pedagógica de qualidade, proporcionando a autonomia do aluno. 

Para Fernandes (2006, p. 23), estamos perante uma avaliação mais 

complexa e sofisticada, ou mais rica. Isso porque “trata-se de uma avaliação 

interativa, centrada nos processos cognitivos dos alunos e associada aos processos 

de feedback, de regulação, de autoavaliação e autorregulação das aprendizagens.” 

Nesta perspectiva, existe uma interação entre professor e aluno, ambos se avaliam e 

os conhecimentos são partilhados e construídos dialogicamente. A tarefa consiste 

em auxiliar na elaboração dos conhecimentos e autorregulação das aprendizagens, 

acompanhar e orientar constantemente seus avanços e dificuldades em sala de 

aula. Segundo o autor, a partir deste trabalho em conjunto o professor recebe 

continuamente informações e indicações: se o aluno está conseguindo aprender ou 

não e as razões de tais ocorrências. Com isso, tem condições de regular seu 

trabalho docente e aperfeiçoar sua prática pedagógica. Isso significa que este 

modelo de avaliação contribui de modo favorável para uma educação e ensino de 



 31 

qualidade, para formação de sujeitos autênticos, participativos, por meio de 

constantes reflexões em sala de aula.  

Fernandes (2009) discute que a utilização sistemática das práticas 

de avaliação formativa, devido ao seu processo totalmente pedagógico, interativo, 

contínuo, com a finalidade de melhorar o que e como os alunos aprendem, influencia 

direta e positivamente a aprendizagem dos alunos.  

No entanto, para que a concretização da avaliação formativa seja 

plena, é exigido que os professores e alunos assumam responsabilidades 

diferenciadas. Ao professor cabe a tarefa de: organização do processo de ensino 

baseado mais na cultura da aprendizagem do que no do ensino; a indicação de 

tarefas apropriadas para atender as reais necessidades ajustando às necessidades 

dos alunos e a diversificação de estratégias didáticas; definição prévia dos objetivos 

e da natureza do processo de ensino e das avaliações; critérios claros; 

apresentação de feedback aos alunos para regulação de suas aprendizagens; 

realização de ajustes sistemáticos no ensino de acordo com as necessidades e 

contribuição para uma comunicação interativa entre alunos e professores 

(FERNANDES, 2009). 

 Os alunos também têm tarefas no processo e para tanto precisam 

assumir a responsabilidade de participação ativa nos processos de aprendizagem e 

avaliação; realização das tarefas propostas e regulação das aprendizagens; análise 

do próprio trabalho por meio da autoavaliação; partilha do trabalho, das dificuldades 

e dos avanços com o professor e os colegas e aprender a gestar e superar seus 

erros. Valoriza-se o processo de aprendizagem, no qual os alunos devem participar 

e estar conscientes de sua ação (FERNANDES, 2009). 

Álvarez Méndez (2002) ressalta a necessidade de valorizar a 

avaliação educativa, ao afirmar que devemos recuperar o seu sentido positivo, 

transformando-a numa atividade que desperta e convida a continuar aprendendo, 

como sendo uma parte da aprendizagem. Somente assim, estará a serviço da 

prática docente e do melhoramento da prática de formação. Este mesmo autor 

destaca a importância de descobrir os meios de aprendizagem que estimulem os 

alunos a progredirem, sobretudo meios para que possam ajudá-los a recuperar os 

conhecimentos que talvez ainda não tenham sido assimilados, compreendidos ou 

até mesmo esquecidos.  
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Conforme Forner (2010) existe uma necessidade cada vez maior 

diante das constantes mudanças sociais que estamos vivendo, de introduzir práticas 

de avaliação formativa que permitam aos alunos participarem de modo ativo e 

comprometido na construção do seu conhecimento e que seja possível proporcionar 

a ele e ao professor, momentos de reflexão e trocas por meio do feedback 

significativo.  

É preciso destacar que ao refletir sobre avaliação, o erro ocupa um 

lugar muito importante nesta análise, pelo fato de influenciar na determinação do 

sucesso ou do fracasso do aluno dependendo da sua concepção e do como é 

empregado no cotidiano escolar. Deste modo, “os erros são objetos de estudo, pois 

revelam a natureza das representações ou estratégias elaboradas pelo estudante” 

(JORBA; SANMARTÍ, 2003, p. 30).  

Em uma prática avaliativa classificatória, por exemplo, em que as 

diferenças e os diferentes modos de aprender são desconsiderados, visto que a 

centralidade do ensino está na homogeneidade, o erro é inaceitável, controlador, 

punitivo, excludente e a nota “revelará” os melhores alunos pelo resultado obtido. 

“Nesta contextualização, o erro é compreendido como demarcação do não-saber, do 

não-conhecimento, do ERRADO, da falha, do fracasso, do impossível e do 

conhecimento como algo inalcançável” (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 74).  

É necessário perceber neste caso, que o saber e o não saber fazem 

parte do cotidiano de qualquer pessoa, e por isso deve ser repensado, percebido 

como parte de uma construção do conhecimento e não como oportunidade para 

punir e traumatizar aquele que errou. No processo educativo, o erro não pode ser 

entendido como:  

[...] fonte para castigo, mas suporte para o crescimento. Nessa 
reflexão, o erro é visto e compreendido de forma dinâmica, na 
medida em que contradiz o padrão para, subseqüentemente, 
possibilitar uma conduta nova em conformidade com o padrão ou 
mais perfeita que este. O erro, aqui é visto como algo dinâmico, 
como caminho para o avanço (LUCKESI, 2003, p. 58). 

Numa perspectiva formativa de avaliação a maneira diferenciada de 

perceber e lidar com o erro é fator determinante, uma vez que ele apresenta indícios 

do processo de construção do conhecimento. Esteban (2003, p. 22) afirma que “o 

erro aporta aspectos significativos para o processo de investigação ao sinalizar que 

a criança está seguindo trajetos diferentes (originais, criativos, novos impossíveis?) 
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dos propostos e esperados pelo professor.” Segundo a autora, o erro começa a ser 

percebido por outro prisma, diferente daquele voltado para ausência de 

conhecimentos e incapacidade. Agora este erro adquire caráter pedagógico à 

medida que é analisado como sendo parte do processo de desenvolvimento dos 

alunos, capaz de fornecer informações e pistas de como cada estudante está 

organizando e articulando seus pensamentos, saberes e diferentes lógicas de 

aprendizagem (ESTEBAN, 2003). 

Deste modo, “por meio dos erros, pode-se diagnosticar que tipo de 

dificuldades tem os estudantes para realizar as tarefas propostas e dessa maneira 

poder arbitrar os mecanismos necessários para ajudá-los a superarem-nas” 

(JORBA; SANMARTÍ, 2003, p. 30). Ou seja, a partir da percepção do erro 

apresentado pelo aluno o professor tem mais informações e condições básicas para 

reorientar sua prática docente e fazer as intervenções necessárias para que o aluno 

atinja os objetivos propostos e tenha melhores condições para aprender.  

Sendo assim, “o erro do aluno não mais é considerado como uma 

falta passível de repreensão, mas como uma fonte de informação essencial, cuja 

manifestação é um importante favorecer” (CARDINET, 1986, p. 21). O erro informa e 

permite o professor perceber como o aluno está compreendendo o tema, suas 

dúvidas e entendimentos, enfim, como está o andamento da construção dos seus 

saberes. Torna-se uma ferramenta valiosa para o educador detectar as dificuldades 

dos alunos e ajudar a vencê-las, superando a concepção de erro como fonte de 

repreensão e ameaça, para transformar-se em caminho para aprendizagem.  

Villas Boas (2008, p. 38) apresenta a mesma preocupação ao 

afirmar que “a avaliação formativa, no seu verdadeiro sentido, ainda é um desafio a 

enfrentar”. A autora demonstra que esta realidade ainda não foi em sua totalidade 

superada e que um longo caminho deve ser percorrido.  

Neste sentido, Fernandes (2006), aponta algumas dificuldades 

encontradas por professores dos mais distintos sistemas educativos de 

desenvolverem nas salas de aula práticas de avaliação formativa, entre elas, 

destaca-se:  

[...] a) limitações da formação dos professores; b) dificuldades na 
gestão do currículo; c) concepções errôneas dos professores acerca 
da avaliação formativa; d) inadequações na organização e 
funcionamento das escolas; e) pressões da avaliação externa; e f) 

extensão dos programas escolares. (FERNANDES, 2006, p. 39) 
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Estes desafios apresentados para uma avaliação formativa eficaz e 

efetiva no interior da escola devem ser tomados em consideração no conjunto mais 

amplo dos participantes do processo educativo, gestão, coordenação, docência a fim 

de que o objeto desta pesquisa seja apropriado em todas as esferas da Escola e 

alcance êxito no concreto da sala de aula. 

Segundo Jorba e Sanmartí (2003, p. 23), “cada vez mais, considera-

se que, se queremos mudar a prática educativa, é necessário mudar a prática da 

avaliação, ou seja, mudar sua finalidade e o que e como se avalia.” Isso significa 

que é necessário, mesmo diante dos desafios destacados por Fernandes (2006), 

investir forças e trabalhar para concretização de uma avaliação formativa na prática 

pedagógica.  

Contudo, temos clareza que quando o assunto é referente a 

mudanças e transformações no campo educacional, estas não acontecem de um dia 

para o outro, pelo contrário, o processo é lento, gradativo, uma vez que muitos 

sujeitos estão envolvidos na dinâmica escolar.  

Cabe ressaltar que a obtenção de mudanças no âmbito educacional, 

ainda que lentas, faz-se mediante o empenho e a busca de estratégias para a 

superação dos desafios e obstáculos que a elas se opõem. Segundo Bloom, 

Hastings e Madaus (1983, p. 49) “a tarefa básica da educação é encontrar 

estratégias que venham a levar em conta as diferenças individuais, mas que o farão 

de maneira a promover o desenvolvimento individual pleno”. 

Sendo assim, se a escola tem como função a formação integral dos 

sujeitos, por meio do desenvolvimento de suas habilidades, competências, 

preparando-o para o efetivo exercício da cidadania é indispensável que seja 

superada toda e qualquer concepção de avaliação classificatória. No capítulo 

seguinte, apresentaremos alguns instrumentos avaliativos que podem ser utilizados 

para esta finalidade. 

 

2.2 INSTRUMENTOS AVALIATIVOS: APOIO OU BARREIRA NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

Este capítulo tem o intuito de apresentar a importância, as 

características e as diferenças na utilização dos instrumentos avaliativos no 
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processo de ensino e aprendizagem, nas perspectivas formativa e classificatória. 

Dentre as diversas técnicas e instrumentos avaliativos, destacamos: prova, mapa 

conceitual, portfólio e debate.  

Conforme explicitado no capítulo anterior, a avaliação é essencial e 

indispensável para o êxito do trabalho pedagógico, pois permite ao professor ter 

condições de estar em constante acompanhamento de todo o processo de ensino e 

aprendizagem e propor mudanças se necessário. Ao avaliar, é preciso a coleta, a 

sistematização e a interpretação adequada das informações obtidas, assim como o 

“julgamento de valor do objeto avaliado através das informações tratadas e 

decifradas, e por fim, tomada de decisão (como intervir para promover o 

desenvolvimento das aprendizagens significativas)” (SILVA, 2003, 12).  

No entanto, para que a avaliação atinja realmente seus objetivos, “é 

necessário diversificar os instrumentos de avaliação” (SANMARTÍ, 2009, p. 95), que 

os mesmos (instrumentos) sejam adequados e específicos para a coleta dos dados 

fundamentais para o desenvolvimento e sucesso do aluno naquele determinado 

momento. “Qualquer aprendizagem contempla diferentes tipos de objetivos, é 

preciso que os instrumentos de captação da informação sejam múltiplos e variados” 

(idem, p. 95). Esta diversidade só trará vantagens para enriquecer cada etapa 

desenvolvida na construção dos saberes.  

Todavia é importante observar, segundo Depresbiteris e Tavares 

(2009, p. 60), “quando se planeja um instrumento, deve-se pensar sobre quais as 

suas finalidades”, qual a intencionalidade e os objetivos que se pretendem alcançar 

com o mesmo. Conforme citado, sem compreender o sentido e a finalidade do ato de 

avaliar, é inútil propor qualquer instrumento avaliativo aos educandos, pois será mais 

um recurso inadequado sem êxito algum, só uma burocracia que demanda tempo de 

elaboração, aplicação e correção do professor, além das reclamações dos alunos, 

como é provável acontecer.  

Convém fazer esta observação, uma vez que pode haver o perigo do 

professor querer propor um instrumento avaliativo apenas porque é diferente, 

interessante e os alunos vão gostar. O uso inadequado neste caso do instrumento 

poderá prejudicar a aprendizagem, pois não corresponde e distancia dos objetivos e 

critérios necessários para aquele determinado conteúdo, disciplina.   

Com isso, “percebemos que apenas diversificar os instrumentos 

avaliativos não implicam em superação de práticas avaliativas, meramente 
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quantificadoras, tampouco representa melhoria nas aprendizagens dos estudantes” 

(MARTINS, 2012, p. 17). É preciso mudar a concepção que se tem da avaliação. Se 

os momentos avaliativos forem encarados com mais tranquilidade, como reflexões 

pessoais de estudo e pesquisa, provavelmente serão momentos privilegiados de 

estudo e de aprendizado.  

Depresbiteris e Tavares (2009) enfatizam que seja qual for o 

instrumento (prova, mapa conceitual, portfólio, trabalho) é fundamental explicitar e 

informar quais os objetivos e critérios adotados na avaliação das aprendizagens. Da 

mesma forma, deve haver coerência entre os critérios explicitados e os utilizados 

pelos professores, para que correspondam verdadeiramente aquilo que foi ensinado, 

pois em muitos casos há uma discrepância entre o que se exige e oferece aos 

educandos. Se um professor propõe uma redação como atividade avaliativa, os 

alunos precisam saber quais os critérios solicitados, por exemplo: coerência e 

clareza do texto, criatividade, estilo, ortografia, organização. Deste modo, a 

avaliação indica e sinaliza ações que o aluno poderá assumir para reorientar suas 

aprendizagens. 

Assim, a avaliação utilizada corretamente, com objetivos e critérios 

adequados, torna-se um apoio para concretização de um ensino e aprendizagem 

diferenciados, com caráter formativo, desmistificando a ideia de avaliação/prova 

como instrumento de castigo e punição, diminuindo a sua rejeição. O aluno passa a 

agir com mais naturalidade, sem nervosismo, ansiedade quando precisa fazer uma 

prova ou qualquer atividade que está sendo avaliado. Sanmartí (2009, p. 85) 

ressalta: 

[...] a avaliação que é tão-somente qualificadora não motiva. Em 
geral, nem a avaliação em si mesma nem a repetição de ano (em 
caso de reprovação) motivam o aluno a se esforçar mais para 
aprender, a não ser que lhe sejam proporcionados critérios e 
instrumentos tanto para compreender seus erros e superá-los quanto 
para reconhecer seus êxitos (SANMARTÍ, 2009, p. 85). 

Se a avaliação for realizada, apenas como um exame ou teste para 

mensurar, quantificar e promover ou ainda para cumprir uma exigência, sem o intuito 

de regular o ensino e a aprendizagem, provoca nos alunos falta de interesse e 

motivação pelos estudos. Estudar se torna um fardo, os alunos não estudam com o 

desejo de aprender, de aprimorar seus conhecimentos, mas estudam e dedicam 

seus esforços apenas aos conteúdos exigidos pelo professor para fazer a prova. 
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Estudam por coação, porque se sentem obrigados e pressionados pelo medo da 

reprovação, do fracasso escolar e da cobrança constante dos pais e professores. 

Garcia (2003, p. 41) ressalta que nestes casos,  

[...] o prazer de aprender desaparece quando a aprendizagem é 
reduzida a provas e notas; os alunos passam a estudar “para se dar 
bem na prova” e para isso têm de memorizar as respostas 
consideradas certas pelo professor ou professora. Desaparecem o 
debate, a polêmica, as diferentes leituras do mesmo texto, o 
exercício da dúvida e do pensamento divergente, a pluralidade. A 
sala de aula se torna um pobre espaço de repetição, sem 
possibilidade de criação e circulação de novas ideias (GARCIA, 
2003, p. 41). 

De acordo com a afirmação acima, a escola ao perder sua 

identidade, ao deixar de cumprir suas funções primordiais de promover o acesso à 

cultura, a formação para cidadania e ser um espaço social, se empobrece e faz com 

que os alunos percam o interesse aos poucos pelos estudos e a vontade de 

construir novos saberes, proporcionando o aumento da evasão escolar e da 

reprovação. Sendo assim, a maneira de compreender e conceber a avaliação 

influencia diretamente nos procedimentos educacionais.  

Convém destacar, que a utilização dos instrumentos e o que é feito 

com os resultados tem como princípio a concepção do professor. Por exemplo: se 

ele somente realiza provas, corrige e entrega-as aos alunos para que vejam as notas 

sua concepção de educação é classificatória, ou seja, diferente do professor que 

depois de corrigidas as provas, além de entregar aos alunos, procura ajudá-los a 

compreender os erros.  Assim, o uso que faz dos instrumentos desta ou daquela 

forma, revela a concepção que embasa sua prática. 

Sanmartí (2009, p. 97), ressalta que “para avaliar pode-se utilizar 

uma grande variedade de atividades, instrumentos e técnicas [...]”. Por isso, limitar a 

avaliação a um único instrumento, como normalmente ocorre, é desperdiçar e 

restringir ao mínimo as informações necessárias para o êxito do trabalho pedagógico 

é desconsiderar todo um esforço do aprendiz em detrimento dos resultados, da nota 

Se tomamos a prática de avaliação como um processo, não é 
possível conceber e valorizar a adoção de um único instrumento 
avaliativo, priorizando uma só oportunidade em que o aluno revela 
sua aprendizagem. Oportunizar aos alunos diversas possibilidades 
de serem avaliados implica em assegurar a aprendizagem de uma 
maneira mais consistente e fidedigna. Implica também em encarar a 
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avaliação, teórica e praticamente, como um verdadeiro processo 
(ZANON; ALTHAUS, 2008, p. 2). 

Diante da afirmativa anterior, queremos lançar um olhar, por 

exemplo, para o professor da educação básica e refletir sobre sua posição em sala 

de aula, refletindo sobre sua realidade diária. Podemos nos enganar e pensar que o 

professor diante de tanto trabalho, materiais a serem corrigidos, preocupações entre 

outros, teria o direito e a justificativa de manter-se resistente diante da necessidade 

de inovar prática pedagógica e os instrumentos de avaliação, uma vez que já têm 

trabalho suficiente. 

Ao analisar nesta perspectiva, o professor teria aparentemente total 

razão em permanecer com um único instrumento avaliativo. Contudo, ao encarar 

este dilema com um olhar atencioso e maior profundidade, concluiremos que “a 

diversificação dos instrumentos avaliativos tem uma função estratégica na coleta de 

um maior número e variedade de informações sobre o trabalho docente e os 

percursos de aprendizagens” (SILVA, 2003, p. 14). Quanto mais informações o 

professor conseguir sobre o objeto avaliado, mais fácil será compreender o processo 

de aprendizagem na sua totalidade e perceber quais as melhores estratégias para 

atingir as mudanças necessárias e obter o êxito esperado na aprendizagem dos 

alunos. 

Para Fernandes (2009, p. 95), a “diversificação de métodos de 

coleta de informação permite avaliar mais domínios do currículo, lidar melhor com a 

grande diversidade de alunos que hoje estão nas salas de aula e também reduzir os 

erros inerentes à avaliação”. 

Em consonância com este pensamento, Silva (2003, p. 14), afirma 

também que a diversidade dos “instrumentos avaliativos tem a intenção também de 

superar qualquer possibilidade de fragmentação e terminalidade na sua utilização, 

dando a este processo uma perspectiva de integralidade, coesão e coerência”. É 

favorecer que a avaliação assuma um papel formativo, com visão global de todo 

processo e não simplesmente focado nos resultados, na mensuração ou 

terminalidade, como o autor enfatizou. Diversificar é perceber que avaliar vai além 

de examinar e verificar conhecimentos. 

Deste modo, é conveniente que os instrumentos avaliativos sejam 

elaborados e utilizados de tal maneira, que estimulem os alunos a investirem todos 

os seus esforços em função de expandir seus saberes e conhecimentos, e não em 
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função de melhorar suas notas, e comparar quem é melhor, “mais inteligente” como 

acontece normalmente. “Perante a diversidade de tarefas de avaliação, os alunos 

percebem que não basta estudar para a prova e que se espera que desenvolvam 

um amplo leque de aprendizagem” (FERNANDEZ, 2009a, p. 95). Cabe ao professor 

investir todos os recursos disponíveis para obter o máximo de informações sobre o 

desenvolvimento e o aproveitamento escolar do aluno.  

Sanmartí (2009, p. 97), em seus estudos considera que “[...] muitas 

vezes os instrumentos convertem-se em protagonistas quando de fato são somente 

meios para alcançar diferentes atividades, isso sim, meios que podem facilitar a 

tarefa.” Os instrumentos colaboram e muito para o sucesso pedagógico na escola, 

mas não são os únicos responsáveis. Por exemplo, o professor precisa ter clareza 

que ao propor aos alunos a construção de um portfólio, no lugar de instrumentos 

avaliativos clássicos como a prova, não significa que tenha encontrado a solução 

garantida dos problemas de aprendizagem dos educandos, ou seja, a prova não é 

tão ruim e o portfólio bom como parece. O problema não é o instrumento, mas o uso 

que se faz dele. 

Há diferentes estratégias e instrumentos avaliativos possíveis de 

serem usados em sala de aula (prova oral e escrita, portfólio, trabalhos, 

autoavaliação, seminários, debates, mapas conceituais) para avaliar a aprendizagem 

dos alunos. Estes “devem ser escolhidos em função dos objetivos da avaliação e do 

tipo de conteúdo que será avaliado” (SANMARTÍ, 2009, p. 97).  Ao elaborar um 

instrumento avaliativo é fundamental que o professor perceba e procure considerar 

as diferenças dos alunos em sala de aula, tendo em vista, compreender o nível de 

aprendizagem em que se encontram. Ao reconhecer este aspecto, conclui-se que os 

erros e acertos são construtivos e é também uma parte do processo formativo.  

Apresentaremos a seguir alguns destes instrumentos avaliativos e 

sua contribuição pedagógica. Porém é preciso esclarecer que “um mesmo tipo de 

instrumento pode ser útil em diferentes momentos de aprendizagem e para 

diferentes propósitos, embora as decisões que são tomadas em função dos dados 

recolhidos possam ser diferentes” (SANMARTÍ, 2009, p. 97). 
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2.2.1 Debates 

 

A realização de debates durante as aulas é uma estratégia criativa 

de ensino, que favorece os alunos aprenderem a expor e a defender suas opiniões a 

respeito de diferentes conceitos e assuntos, fundamentando-as em argumentos 

convincentes, num ambiente participativo e estimulante. O debate é uma atividade 

social, centrada no exercício da argumentação e da justificação de opiniões 

divergentes, com perspectivas contrárias, a fim de convencer e promover mudanças 

nas representações que os participantes têm referente ao assunto discutido. É uma 

tentativa de inovação das práticas do cotidiano escolar, para tentar suprir a 

necessidade de criar espaços que os alunos possam se comunicar, expressar, 

manifestar e tomar consciência das suas próprias ideias. (ALTARUGIO; DINIZ; 

LOCATELLI, 2010) Esta pode ser uma estratégia que coloca o aluno como agente 

do processo. Ele manifesta o que aprendeu e também aprende com o outro nesta 

troca de conhecimentos durante as discussões. 

A escolha dos assuntos para o debate é sumamente importante para 

o êxito desta atividade. Temas polêmicos, atuais ou com respostas que permitem 

opiniões diferentes, estimulam a argumentação, a articulação e socialização dos 

conhecimentos entre os participantes.  Todo debate precisa ter critérios e ser bem 

planejado, para não provocar discussões/brigas desnecessárias entre os 

participantes e seja de fato, uma atividade saudável, de complementação e 

construção de novos conhecimentos.  

As aulas em que os alunos são estimulados a se expressarem 

verbalmente são mais participativas e fornecem elementos aos professores para 

compreenderem o domínio e apropriação dos assuntos discutidos, possibilitando 

encontrar estratégias para intervir posteriormente no seu ensino. Durante o debate é 

reforçado este movimento de intercâmbio das opiniões e construção de 

conhecimentos e os alunos têm a oportunidade de entender melhor o dinamismo e o 

caráter coletivo do trabalho científico. O professor assume o papel de mediador das 

discussões durante o debate e deve estar pronto para lidar com os imprevistos e 

conflitos que poderão surgir durante as discussões. O educador estimula a 

participação de todos os alunos, acompanha suas argumentações, os desafia e 

questiona constantemente, na tentativa de proporcionar um debate construtivo 

(ALTARUGIO; DINIZ; LOCATELLI, 2010). 
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Além disso, com os debates o aluno pode desenvolver seu 

vocabulário, oralidade, capacidade de análise, síntese e argumentação. Ao participar 

das discussões, ele aprimora seus conhecimentos, pois exige-se o entendimento do 

assunto escolhido por meio de leituras, análise e seleção das informações 

encontradas. Também os ensina a respeitar mais a opinião divergente dos amigos e 

a organizar as próprias ideias para convencer quem está ouvindo.  

O debate também pode ser realizado numa perspectiva 

classificatória se mal direcionado, sem estabelecer e informar os critérios que serão 

avaliados. É o caso, quando o professor propõe um assunto que não domina para 

ser debatido ou sem preparar-se previamente, utilizando-se da atividade apenas 

para passar o tempo da aula. Desta maneira, uma atividade que poderia ser 

enriquecedora pela partilha das diferentes colocações e liberdade de expressão dos 

alunos, torna-se uma mera discussão, capaz até de gerar conflitos entre os mesmos 

pela divergência de opiniões. Convém destacar que ao se tratar de opinião durante 

um debate não se existe resposta certa ou errada, por isso o professor precisa ter 

bem claro os critérios e flexibilidade na condução do debate, para não interromper e 

intervir sem necessidade ou impor opiniões. 

 

2.2.2 Portfólio avaliativo 

 

Portfólio é o conjunto dos trabalhos que o aluno realizou em um 

determinado período letivo (bimestre, semestre, ano), com o objetivo de perceber os 

progressos na aprendizagem. Normalmente, estes trabalhos são selecionados com 

o auxílio do professor e guardados em pastas ou caixas. Estes revelam parte das 

habilidades, talentos, conhecimentos, avanços, conquistas e êxitos, além de 

compreender as etapas do processo de aprendizagem do aluno e estimular sua 

criatividade e autorreflexão (QUINTANA, 2003). 

O portfólio é uma ótima ferramenta avaliativa para ser trabalhado em 

várias áreas profissionais de acordo com suas especificidades. Ele permite ter uma 

visão abrangente das impressões por parte de quem o propõe e de quem o constrói, 

uma vez que os registros dão pistas dos progressos e dificuldades referente aos 

objetivos exigidos e esperados.  Enquanto atividade pedagógica, o portfólio, “é um 

instrumento que possibilita a autorreflexão e a autogestão do próprio trabalho” 
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(SANMARTÍ, 2009, p. 103). Este auxilia na relação de diálogo entre professor e 

aluno, pois perpassa todas as etapas do ensino e da aprendizagem, nele o 

estudante apresenta parte desta história de aprendizagem que está sendo 

construída diariamente dentro e fora da sala de aula.  Nele o aluno não escreve 

apenas suas impressões dos conteúdos delimitados pelo professor e das diferentes 

matérias, mas tem oportunidade de colocar um pouco de si, dos seus interesses 

pessoais, das suas ideias, expectativas, sonhos, capacidades e talentos.   

Para Depresbiteris e Tavares (2009), o portfólio como instrumento 

avaliativo, contribui para melhorar as ações dos alunos no sentido de fazê-los 

perceber quais são os aspectos positivos e suas dificuldades na aprendizagem, 

orientando-os a encontrar estratégias para desenvolver as atitudes e habilidades 

necessárias para reorientar suas práticas. Quanto aos professores, o portfólio dá 

condições para que ele reflita sobre sua maneira de ensinar, de avaliar e favorecer a 

aprendizagem, assim como conhecer melhor seus alunos, seus gostos, ideias, 

emoções, anseios. Os autores destacam que para ser um instrumento avaliativo 

voltado para aprendizagem, é conveniente que o professor conheça as condições 

para bem aplicá-lo, ou seja, conhecer e compreender o seu processo de elaboração 

e critérios de avaliação, assim como esclarecer as características do instrumento 

para o aluno. Além disso, um aspecto determinante é a escolha dos objetivos, pois 

eles irão orientar a seleção e avaliação do trabalho dos alunos.  

De acordo com Quintana (2003, p. 172), a utilização do portfólio 

como estratégia de ensino,  

[...] estimula as habilidades do pensamento, promove a criatividade e 
a reflexão dos alunos, facilita o trabalho em grupo para analisar, 
avaliar e explorar seu processo de aprendizagem e propor novas 
metas para o futuro e, finalmente, favorece uma aprendizagem ativa, 
comprometida e contrária a métodos tradicionais (QUINTANA, 2003, 
p. 172). 

De fato, o portfólio, como mencionado acima, contribui para vivenciar 

e concretizar como é na prática uma avaliação formativa. Esta afirmação tem como 

fundamento uma experiência de elaboração pessoal do portfólio. Esta construção 

aconteceu no decorrer do 1º ano de graduação em pedagogia, como sendo a 

proposta de avaliação da disciplina. Já no início, a professora esclareceu os 

objetivos e critérios para confecção do portfólio, como maneira de ajudar na 

execução e melhor aproveitamento. Apesar do trabalho e dificuldade na sua 
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elaboração, pois este exige reflexão pessoal e sistematização das ideias 

apreendidas na disciplina, ele possibilitou a todos os alunos desenvolver e descobrir 

melhor seus talentos, a apropriarem dos conteúdos propostos, assim como fazer 

escolhas e buscar novas maneiras de aprender. O constante feedback apontado 

pela professora, oportunizou o êxito na atividade. Nele foi apresentado tudo que foi 

vivenciado ao longo da disciplina, cada qual com sua criatividade e individualidade. 

Em síntese, podemos concluir que o portfólio não contribui apenas 

“para mostrar a sua identidade, seu modo de produzir e organizar-se, mas também 

para o professor entender o que os alunos de fato compreenderam da aula, o que 

ficou falho, o que precisa ser aprimorado” (RAIZER; GIROTTO, 2012, p. 717) 

No entanto, se utilizado como atividade avaliativa a ser entregue ao 

final do período (bimestre, semestre, ano), terá poucas chances de possibilitar o 

proposto acima, este se limitará a cumprir uma exigência do professor, será apenas 

uma pasta decorativa, com uma coleção de trabalhos bonitos e bem organizados, 

mas com pouco significado e contribuição para aprendizagem. É o caso daqueles 

portfólios que os professores selecionam e colocam os trabalhos “perfeitos” dos 

alunos, porém pouco revelam os avanços e dificuldades no processo de 

aprendizagem. 

 

2.2.3 Mapas conceituais 

 

Os mapas conceituais são mais um dos diversos instrumentos 

avaliativos e estratégia de ensino que o professor pode dispor em sala de aula para 

promover a aprendizagem. Eles estão a serviço de uma prática de avaliação 

formativa, com o objetivo de proporcionar uma aprendizagem significativa, em que o 

novo conhecimento e o já existente se interagem e modificam, assegurando que o 

aluno possa aprender e se desenvolver continuamente. Podem ser utilizados com 

várias finalidades e em diferentes disciplinas, como meio para identificar os 

conhecimentos prévios, as evidências do andamento da aprendizagem dos 

estudantes, ou ainda para retornas aos conceitos ainda não compreendidos 

totalmente. 

Segundo Moreira (2012, p. 1), os mapas conceituais “são apenas 

diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para 
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representar conceitos.” O sujeito que constrói o mapa conceitual expressa de modo 

gráfico, a síntese dos seus conhecimentos.  

Maffra (2011, p. 104), confirma que eles “permitem a representação 

das ideias ou conceitos em forma de um diagrama hierárquico indicando as relações 

entre estes conceitos, refletindo assim, a organização da estrutura cognitiva para um 

determinado assunto.” Deste modo, esta hierarquia estabelecida a partir dos 

conceitos mais relevantes, durante a organização e elaboração do mapa conceitual, 

torna o aprendizado mais fácil dos alunos, ajudando-os a compreender os novos 

conceitos tendo como base, seus conhecimentos prévios.  

É importante esclarecer que não existe um único e exclusivo modelo 

ou padrão de como devem construir os mapas conceituais, logo não há um mapa 

conceitual certo ou errado. Apenas requer que nele os significados e as relações 

entre os principais conceitos e o contexto dos conteúdos daquela temática, estejam 

claros e evidentes. Ou seja, deve ser elaborado de tal maneira, que quem olhar o 

mapa conceitual consiga compreendê-lo, e possa entender os conteúdos e 

conceitos expressos naquele diagrama (MOREIRA, 2012). 

De acordo com Sanmartí (2009, p. 130), o mapa conceitual “pode 

ser utilizado como instrumento de avaliação já que possibilita identificar se as 

relações que os alunos estabelecem entre os conceitos são adequadas”, assim 

como permite analisar como os alunos estão desenvolvendo e construindo seu modo 

de pensar. Contudo, não deve ser considerado como o único instrumento avaliativo, 

mas servir como mais uma das possibilidades do professor diversificar e enriquecer 

seu processo de ensino. 

Além disso, “como instrumento de avaliação da aprendizagem, 

mapas conceituais podem ser usados para se obter uma visualização da 

organização conceitual que o aprendiz atribui a um dado conhecimento” (MOREIRA, 

2012, p. 5). Deste modo, mais importante que fazer a avaliação da forma gráfica que 

o mapa conceitual apresenta, é preciso que o professor avalie e leve em 

consideração a clareza, a coerência e as relações estabelecidas entre os objetivos 

gerais e específicos, a maneira que estes foram dispostos e organizados durante a 

construção do mapa, pelos alunos.  

O mapa conceitual como ferramenta avaliativa, numa perspectiva 

pautada em objetivos e propósitos formativos, apresenta as seguintes 

características: 
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[...] (a) promover feedbacks frequentes e de alta qualidade que 
ativam os processos cognitivos e metacognitivos dos educandos; (b) 
possibilitar a regulação do ensino e a consequente promoção de 
variabilidade didática; (c) situar o erro como etapa do processo de 
aprendizagem, rompendo com a dicotomia saber/não saber e 
favorecendo a edificação de pontes entre o que se considera 
importante ensinar e o que é possível aprender; (d) ampliar o 
envolvimento do educando com a gestão de seus percursos de 
aprendizagem, melhorando sua autoestima e ampliando sua 
motivação; e, (e) favorecer a autorregulação da aprendizagem, 
gerando condições para os alunos se responsabilizarem 
progressivamente pelas suas aprendizagens (SOUZA; 
BORUCHOVICH, 2010, p. 804). 

Percebemos, conforme mencionado anteriormente, que os mapas 

conceituais, enquanto instrumentos avaliativos possuem características importantes 

e vantajosas para melhor direcionamento e êxito do trabalho pedagógico em sala de 

aula. Além de permitir detectar aquilo que foi aprendido, também apontam as 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes. Neste caso, não estão preocupados com 

a produção dos resultados, mas com o “compromisso formativo de proceder à 

regulação do ensino - tarefa do professor - e à autorregulação da aprendizagem- 

ofício do aluno” (SOUZA; BORUCHOVICH, 2010, p. 805). Através das informações 

obtidas com os mapas conceituais, os professores têm maiores condições de intervir 

e propor ações para aprimorar a qualidade do seu ensino e da aprendizagem. 

Em síntese, Maffra (2011) conclui que os mapas conceituais são 

instrumentos avaliativos capazes de cooperar com um ensino mais dinâmico, 

prazeroso e significativo. As suas estratégias favorecem mudanças expressivas nas 

atividades educacionais, com isso, oportuniza situações de aprendizagem 

diferenciadas, colaborativas e integradas.  

Convém destacar que os mapas conceituais como qualquer outro 

instrumento avaliativo, apresentam limites, como pode ser o caso da dificuldade dos 

alunos em identificar e harmonizar os conceitos essenciais. Além disso, podem ser 

utilizados numa perspectiva classificatória, ao estabelecer, exigir e avaliar uma forma 

padrão de construção do mesmo, desconsiderando a originalidade e os processos 

de compreensão e interpretação dos conceitos dos alunos. 

 

2.2.4 Prova 
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A prova está entre os instrumentos avaliativos mais utilizados pelos 

professores para avaliar a aprendizagem dos alunos. Esta, conforme Depresbiteris e 

Tavares (2009, p. 76), enquanto recurso avaliativo permite “coletar informações 

sobre os conhecimentos, habilidades de um aluno. Meio de que o professor dispõe 

para comprovar e julgar, com honestidade, os avanços de seus alunos no processo 

de ensino e aprendizagem”. Ela “é um tipo de avaliação padronizado, que é 

colocado para todos os alunos da mesma maneira, onde se esperam respostas 

precisas dos assuntos” (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 183).  

Durante muito tempo, a prova foi priorizada ao extremo nas escolas 

e, atualmente está sendo taxada como a grande culpada, a vilã do insucesso 

escolar. É evidente que a prova, como qualquer outro instrumento avaliativo, tem 

suas vantagens e limites, sobretudo quando é utilizado como único procedimento 

para acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos. Sendo assim, não é correto 

exaltar e nem desprezar a prova enquanto instrumento avaliativo (TEIXEIRA; 

NUNES, 2008).  

É muito comum, ouvir que os alunos sentem medo, insegurança, 

ansiedade quando sabem que precisam fazer provas, seja oral, objetiva ou 

dissertativa. Estes sentimentos, possivelmente, estão associados a alguma 

experiência negativa que tiveram com a prova, talvez por terem sido usadas apenas 

com caráter de promoção e não formação. Todavia, Teixeira e Nunes (2008, p. 185), 

ressaltam que “não podemos abrir mão de um instrumento utilizado socialmente por 

medo da exclusão, devemos aprender a utilizá-lo para incluir, isso sim é um ato de 

formação.” Deste modo, torna-se evidente, que tudo depende do como e não do 

qual instrumento se esteja utilizando.  

Conforme Luckesi (2003), ainda se encontram nas salas de aula, 

professores que utilizam a prova como uma espécie de arma, um instrumento de 

poder, de ameaça, para obter a atenção, a disciplina e a autoridade diante dos 

alunos, alegando sua utilização como instrumento de aprendizagem. Isso se 

caracteriza como uma abordagem classificatória de avaliação. Nestes casos, o 

professor ao perceber que seu trabalho não está atingindo o objetivo esperado, pois 

percebe que há muitas conversas e indisciplina na sala de aula ou os alunos estão 

dispersos e desinteressados, então recorrem ao autoritarismo, chamando a atenção 

com expressões clássicas como: “Fiquem quietos, prestem atenção porque isso vai 
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cair na prova!” “Se preparem... quero só ver qual será o resultado na hora da prova!” 

“Estudem, porque a prova vai estar difícil!” 

Essas e outras expressões, ainda tão presentes no cotidiano 

escolar, revelam a concepção que o professor adota em sua prática pedagógica e 

avaliativa, conferindo à prova, um valor negativo e punitivo. O estudante sente-se 

desmotivado, não estuda porque aquele conteúdo é importante para sua 

aprendizagem, mas estuda apenas por coação e obrigação, pois necessita tirar nota 

para não ser reprovado (LUCKESI, 2003). 

Um exemplo pode ser percebido por aquelas “famosas” provas de 

disciplinas com conteúdos muito teóricos e complexos, que possuem fórmulas e 

cálculos complexos ou inúmeras datas que necessitam ser “decoradas”. Nestes 

momentos é muito comum ouvir os alunos manifestarem sua indignação com frases 

do tipo: “o que eu vou fazer com tantas fórmulas, o que vai mudar na minha vida 

com isso?” ou “para que serve saber tantas datas, já não passou mesmo?”  

Este tipo de prova realmente são aquelas que os alunos tem certo 

pavor, e rejeição, pois muitas vezes o que importa para o professor é a resposta 

correta, exata, mesmo que o raciocínio, todo o processo estava correto. Neste 

sentido, conforme Catani e Gallego (2009, p. 69), enquanto instrumento avaliativo 

classificatório, “a prova é um elemento que atesta somente o que o aluno aprendeu, 

sem se questionar se o solicitado foi adequadamente ensinado, por exemplo. O 

grande problema é que, muitas vezes, não há preocupação do que estava errado.” 

Contudo, sabemos que realmente acontece da prova ser utilizada de 

modo equivocado e enquanto estiver limitada a questões burocráticas, a verificação, 

a atribuição de notas pouco influenciará no desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem. Porém, não podemos ignorar as suas vantagens e colaboração 

quando planejada corretamente. 

Mas a prova também pode ser um instrumento formativo, proveitoso 

para avaliar as aprendizagens dos alunos, desde que o professor saiba utilizá-la 

adequadamente, desmistificando a ideia da prova como vilã. Para isso, requer que o 

professor tenha clareza dos seus objetivos e a intencionalidade do porque está 

avaliando, reflita sobre cada um dos seus instrumentos avaliativos e se pergunte: 

“[...] como são preparados? Como são aplicados? Como são analisados/corrigidos? 

Como os resultados são comunicados? O que vai se fazer com os resultados?”  

(VASCONCELLOS, 2003, p. 128). Estes questionamentos são essenciais para 
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prática de uma avaliação formativa, principalmente sobre o que se fazer com os 

resultados obtidos.   As dificuldades, os erros percebidos na prova, fazem parte do 

processo de construção do conhecimento e devem servir de orientação para o 

professor em seu trabalho.  

Segundo Teixeira e Nunes (2008, p. 185), “ao realizar uma prova, 

seu caráter classificatório inerente a ela irá aparecer, no entanto, não deve ser 

priorizado nem exaltado”. Ou seja, ao propor uma prova, o professor precisa por 

diversas questões burocráticas, atribuir uma nota, o que denota um caráter mais 

seletivo, porém, não é atribuindo ou não uma nota, que fará com que a prova seja 

classificatória ou formativa. O problema como tal não está na nota ou na prova, mas 

na intencionalidade e no significado atribuído. Quando o professor, “[...] deixa de 

olhar para a prova apenas como ferramenta de verificação e medida que lhe fornece 

somente dados quantitativos, ela passa a assumir um „caráter pedagógico‟ e não 

apenas „social‟ e classificatório no processo” (MORAES, 2011, p. 257). 

Deste modo, uma prova pode ser formativa, quando permite a 

regulação da aprendizagem. É quando ultrapassa a mera verificação do 

desempenho dos alunos e atribuição de notas, para buscar, à partir dos resultados, 

encaminhamentos para superação das dificuldades e possíveis lacunas percebidas 

na aprendizagem dos alunos, referente aos objetivos esperados. Uma prova 

formativa preza pela qualidade dos resultados em contraposição a sua 

quantificação. Assim, a nota torna-se mais um dado a ser coletado. 

De acordo com Depresbiteris e Tavares (2009, p. 76), “para cumprir 

suas finalidades, a prova escrita deve ser bem elaborada, aplicada, analisada e 

interpretada em seus resultados.” Ao atender e corresponder a estes elementos 

sugeridos, a prova torna-se um instrumento avaliativo preocupado e capaz de 

favorecer a regulação do ensino e da aprendizagem, rompendo com a prática 

classificatória. 

Moraes (2011, p. 257), destaca que para a prova estar a serviço da 

aprendizagem e ao ser elaborada é importante o professor  

[...] partir de objetivos bem definidos, consciência do que significa 
avaliação, levando em consideração não apenas o conteúdo, mas 
também a elaboração de cada questão composta na prova, 
adequação com o que foi o trabalho em sala, uma linguagem clara, 
diversificação das atividades atendendo diferentes níveis de 
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dificuldades em relação às questões propostas e critérios para a 
correção. 

Neste caso, quando a prova segue essas orientações, o professor 

depois de corrigir e entregar ao aluno, apresenta-lhe um feedback, orienta-o e 

oferece outras possibilidades para compreender suas dificuldades. O professor 

busca novos encaminhamentos, seja através de novas tentativas de explicação do 

conteúdo com o seu auxílio, dos colegas ou de outros materiais e recursos didáticos, 

o importante é fazer com que este aluno aprenda e tenha suas dúvidas e 

dificuldades esclarecidas, superadas.  

Em síntese, ao refletir sobre os diferentes instrumentos avaliativos, 

percebemos que o problema não está no instrumento em si, mas no uso que se faz 

dele. Segundo Sanmartí (2009, p. 101), “não existem instrumentos de avaliação 

bons ou maus, mas sim instrumentos adequados ou não às finalidades de sua 

aplicação.” Todos eles foram pensados para contribuir com a aprendizagem e não 

prejudicá-la. Pensando por exemplo, na prova, segundo Rabelo (2001), ela deve 

ajudar o aluno aprender e não ser apenas um momento para detectar e verificar o 

que o aluno ainda não sabe. Convém, inclusive, que o professor depois da correção, 

antes de dar a nota ou conceito, dê a chance do aluno refazer a prova, com o intuito 

que ele possa perceber novamente suas dificuldades e a partir das observações e 

apontamentos recebidos, procurar compreender seus erros.  

Além disso, de acordo com Vasconcellos (2003), os instrumentos 

avaliativos para terem resultado positivo, precisam ser corrigidos, analisados e 

devolvidos o mais rápido possível aos alunos, para que eles possam tomar 

consciência de como está o seu desenvolvimento e do professor captar o quanto 

antes as necessidades dos alunos para ajudá-los a superá-las. Com isso, o aluno 

pode fazer uma autoavaliação de todo seu percurso de desenvolvimento. 

E para que estes instrumentos sejam formativos, necessitam ter 

objetivos claros, critérios bem definidos, além de possibilitar feedback, distanciando-

se dos fins específicos de notação. Deste modo, o caminho para garantir a 

aprendizagem dos alunos estará traçado. 

No capítulo seguinte, apresentaremos a análise dos dados coletados 

mediante as respostas do questionário dos alunos referente a concepção deles 

quanto ao tema avaliação. 
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2.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
 

 

Este capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos a partir das 

respostas dos alunos e da análise da proposta pedagógica da realidade investigada. 

Sendo assim, objetiva identificar quais as concepções que os estudantes têm da 

avaliação e se esta permite a superação das suas dificuldades e a construção de 

novas aprendizagens. Para tanto, é importante compreender primeiramente qual a 

concepção educacional e avaliativa que fundamenta o trabalho pedagógico no 

contexto pesquisado. 

A Proposta Pedagógica (2013) desta instituição, pautada no Sistema 

Pedagógico de Schoenstatt, busca promover uma educação embasada em valores 

humanos e cristãos, culturais e científicos. Deste modo, procura contribuir com a 

formação de personalidades autênticas que atuam com liberdade de expressão, 

ação e complementação, como agentes comprometidos com uma nova ordem 

social. Cabe destacar que, na proposta analisada, a formação integral se concretiza 

somente quando possibilita ao aluno desenvolver as suas potencialidades e formar-

se, tanto para o crescimento do saber científico, quanto para o crescimento do ser.  

No que concerne à avaliação da aprendizagem, a Proposta 

Pedagógica (2013) analisada indica que esta é entendida como um processo 

permanente no qual alunos e professores são sujeitos atuantes. Cabe destacar 

também que, a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, são realizadas atividades 

avaliativas com atribuição de notas.   

Diante do exposto, a particularidade de cada sujeito, seu progresso, 

como ser único, são tomados amplamente em consideração. Por isso, procura-se 

valorizar quaisquer avanços dos alunos, como o aumento de sua habilidade em 

manipular materiais diversos, em explicitar, oralmente ou por escrito, suas próprias 

conclusões, interpretação de textos, dados e outros (PROPOSTA..., 2013). 

Da mesma forma, a avaliação é concebida como um meio para 

problematizar a ação pedagógica e não apenas para atribuir nota ao aluno. Neste 

contexto, o feedback assume um papel preponderante, pois, além de oferecer 

indicadores ao professor de como aprimorar o processo de ensino, possibilita ao 

aluno perceber como melhorar a sua performance. Sendo assim, este processo 

contínuo e cumulativo da avaliação é compreendido, segundo a proposta 

pedagógica analisada, como um dos aspectos do ensino pela qual o professor 
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estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, com o 

intuito de acompanhar e aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem.  

Ainda segundo a Proposta Pedagógica (2013), o professor tem total 

autonomia para escolher as técnicas e os instrumentos avaliativos a serem 

utilizados, tais como: provas escritas compostas de questões objetivas, discursivas e 

interpretativas; trabalhos individuais ou em grupo; experimentos; pesquisas e 

debates; análise de textos, documentos e imagens; elaboração e execução de 

exposições; debates em sala; participação nas atividades e em projetos; seminários 

e entre outros, não se limitando a um ou outro instrumento especificamente. Outro 

instrumento sugerido é a autoavaliação na qual ao aluno é oferecida a oportunidade 

de avalia os trabalhos que realizou usando uma escala de conceitos pré-

determinados. Assim ele (o aluno) pode verificar como poderia melhorar o resultado 

obtido, seja dedicando-se mais, sendo mais organizado ou pesquisando e 

estudando mais. 

Deste modo, queremos fazer a análise dos resultados, obtidos 

através do questionário realizado com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

ao 3º ano do Ensino Médio e confrontá-los com o exposto aqui na proposta 

pedagógica. As respostas dos 187 (cento e oitenta e sete) alunos foram agrupadas 

em categorias e organizadas em gráficos, com o objetivo de facilitar a visualização 

dos dados. Algumas evidências apresentadas pelos alunos foram transcritas neste 

documento para ilustrar a categoria eleita. Os alunos foram identificados com a letra 

A, seguida do número que identifica o questionário. A identidade dos mesmos foi 

mantida em sigilo. 

A pesquisa foi iniciada com a seguinte pergunta para os alunos: “O 

que a avaliação significa para você?” A seguir, o gráfico com as respostas dos 

alunos.  
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Gráfico 1 – O que a avaliação significa para você?   

Fonte: o próprio autor 

As respostas evidenciaram que a avaliação é um conceito 

abrangente e que, no âmbito educacional, muitas vezes se confunde como sinônimo 

de prova, conceito, nota, testes, etc. Esta divergência conceitual está intimamente 

ligada à concepção que se têm da mesma, seja esta uma perspectiva formativa ou 

classificatória. Ao perguntar aos alunos o significado da avaliação, pretendeu-se 

descobrir qual a concepção deles e a função da mesma no colégio. 

De acordo com as respostas, para 31% dos alunos pesquisados, a 

avaliação é uma maneira de avaliar e analisar o seu desempenho, as suas 

dificuldades e conhecimentos aprendidos durante as aulas, cujo objetivo está em 

“[...] descobrir onde há dificuldade ou erro” (A146) e “[...] avaliar seus progressos e 

regressos” (A102). 

Estes alunos argumentam ser uma ocasião de avaliar os seus 

conhecimentos durante as aulas, “permitindo que o professor possa analisar o 

desempenho da turma” (A153). Consequentemente, a avaliação serve “[...] para que 

o professor veja o que ele pode te ajudar” (A165). Desta maneira, a partir das 

informações coletadas, pode-se perceber que para estes alunos a avaliação tem um 

significado que corresponde a uma perspectiva formativa.  

Outros 26% dos participantes, afirmaram que avaliação serve para 

aprender e entender os erros. Disseram que “significa algo muito bom, onde 

podemos aprender mais e retomar tudo o que já aprendemos” (A9 e A17). Para eles, 

é uma oportunidade de aprender mais e “uma forma de procurar sempre melhorar” 

(A142) e avançar nos conhecimentos e no domínio dos conteúdos. Os erros e as 
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dificuldades são reconhecidos, com o propósito de promover a reorientação da 

prática docente e discente. Esse grupo supera o grupo anterior no sentido de 

compreensão do real significado da avaliação na perspectiva formativa. 

Para eles a avaliação possui um caráter formativo, que permite 

aprender e se autorregular. É o que Fernandes (2008, p. 358) destaca ao afirmar 

que a “avaliação formativa tem como finalidade principal melhorar as aprendizagens 

dos alunos através de uma criteriosa utilização da informação recolhida para que se 

possam perspectivar e planear os passos seguintes.” Em outras palavras, um dos 

alunos confirma o pensamento do autor, quando ele diz que:  

“É uma maneira de direcionar nossos conhecimentos adquiridos em 
aulas anteriores e descobrir as dificuldades que podemos ter. A 
avaliação é muito importante para a formação do aluno uma vez que 
esta permite corrigir erros e aprimorar a aprendizagem” (A122).  
 

A avaliação neste caso exerce a função de reguladora das 

aprendizagens, favorecendo a autoavaliação do aluno, para ele detectar seus erros, 

dificuldades e vencer. Neste sentido, o erro “ao invés de ser visto como deficiência, 

passa a ser analisado como uma particularidade em construção, um potencial a ser 

desenvolvido [...]” (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 81). 

Entre os alunos 21% (39 alunos) mencionaram que avaliação é um 

teste. Sua finalidade é “[...] testar nosso conhecimento. Ela não pode se "desviar" 

desse objetivo. Tem que ser coerente com a matéria do professor e o que ele explica 

em aula! Acredito que, se estiver de acordo com os termos anteriormente colocados, 

é uma boa forma de nos testar” (A127). Avaliação quando equiparada a testes e a 

verificação dos conhecimentos tende a assumir uma perspectiva classificatória.  

Porém, para Fernandes (2008, p. 360), “os resultados de um teste 

podem ser utilizados para apoiar e melhorar as aprendizagens e o tipo e a natureza 

do feedback proporcionado pode também ir nesse sentido”. Deste modo, o fato da 

avaliação ser conceituada como teste, não equivale a assumir função seletiva, o 

fator determinante está na forma como os resultados são trabalhados.  

É possível perceber isso através do depoimento do aluno (A152), ao 

afirmar que avaliação é “utilizada para testar os conhecimentos dos discentes, onde 

o resultado mostrará o desempenho dos mesmos a eles, a fim de que o melhorem 

ou o mantenham assim”.  Neste caso, a avaliação como teste, permite a regulação 

discente, ultrapassando a concepção classificatória, ao permitir refletir sobre os 

resultados e buscar o seu melhoramento. 



 54 

Para 10% dos alunos investigados, a avaliação está relacionada 

especificamente ao instrumento avaliativo prova. De acordo com as respostas, a 

prova está relacionada ao provar o que aprendeu da matéria durante as aulas. “[...] a 

prova é para mim é um tempo em que eu consigo mostrar o que eu sei, o que eu 

aprendi” (A162). Tem aqueles que acham a prova uma maneira equivocada de 

avaliar, não precisa existir. “Se a prova não fosse tida como obrigatória o aluno 

provavelmente aprenderia da mesma forma e talvez até com mais interesse” (A15). 

Para 6% dos alunos, a avaliação se equipara com nota. Ou seja, é 

“uma atividade que vale nota onde nós mostramos o conhecimento adquirido no 

bimestre” (A160). Conforme Rabelo (2001, p. 81), “não se pode confundir avaliação 

com nota e muito menos permitir que se continue usando o termo nota como 

sinônimo de avaliação. Nota é apenas uma forma dentre muitas de se expressar os 

resultados de uma avaliação”. De fato, como mencionado anteriormente, avaliação e 

nota são distintas, podendo-se avaliar sem atribuir notas. Ao reduzir toda 

complexidade e dinamismo que envolve a avaliação, a uma simples atividade que 

vale nota, é empobrecer e desconsiderar toda sua função pedagógica.  

Os demais 5% consideram a avaliação como uma atividade 

desnecessária, que não significa nada para eles. Para tais alunos, a avaliação é um 

grande problema e não está relacionada a nenhum aspecto pedagógico, sendo 

apenas uma atividade obrigatória exigida pela escola e pelo professor. Esta é uma 

concepção de avaliação classificatória, que desconhece sua finalidade. 

O que torna a avaliação rejeitada e considerada desnecessária é 

muitas vezes o seu uso inadequado. É aquela avaliação que não acrescenta nada 

para o educando, apenas uma nota. Neste caso, o aluno não estuda, ele decora os 

conteúdos e já logo em seguida esquece, pois o resultado não foi a aprendizagem e 

sim a memorização.  

As observações realizadas pelos alunos reportam ao pensamento de 

Fernandes (2009a, p. 94) segundo a qual “é através da avaliação que os alunos 

tomam consciência do tipo de atividades, experiências de aprendizagem, atitudes, 

valores, conhecimentos e competências que são valorizados.” Contudo, infelizmente 

a avaliação em muitas ocasiões está fundamentada na fragmentação do ensino e da 

aprendizagem, bem como na classificação das respostas, considerando unicamente 

o acerto e o erro e não o processo e as suas causas. Sendo neste caso atribuído ao 

erro um valor totalmente negativo e não pedagógico. De modo diferente desta 



 55 

concepção, quando a avaliação é formativa, a ênfase está no processo, em que se 

busca obter melhores resultados na aprendizagem e não nas notas.  

As respostas dos alunos a respeito da compreensão e significado da 

avaliação denotam uma concepção voltada mais para o aspecto formativo (58%) do 

que classificatório (42%), porém a diferença não é tão grande entre os resultados, 

apenas 18%. Entretanto, é evidente que a concepção de avaliação, por parte da 

escola, é formativa. Uma avaliação que se constitui como momento privilegiado de 

reflexão contínua para o professor sobre a sua prática educativa e um instrumento 

para que o aluno possa tomar consciência de seus progressos, dificuldades e 

possibilidades, para poder aprender.  

No entanto, conforme os resultados, torna-se necessário um 

trabalho por parte dos professores para conscientizar os alunos, do real significado e 

finalidade da avaliação, pois isso ainda não está tão claro para os discentes, a fim 

de superar os equívocos conceituais existentes de avaliação enquanto sinônimo de: 

prova, teste, exame e nota, rompendo com uma visão classificatória em detrimento 

de uma formativa e também porque a diferença do percentual não é tão grande 

entre os participantes. 

Na 2ª (segunda) questão, os alunos foram abordados com a 

seguinte pergunta: “Ao ser avaliado você se sente: muito tranquilo, tranquilo, 

parcialmente tranquilo, nenhum pouco tranquilo e medo”. Em seguida foram 

solicitados a justificar sua resposta. Os resultados obtidos podem ser visualizados no 

gráfico seguinte. 

Gráfico 2 – Ao ser avaliado você se sente? 

 

Fonte: o próprio autor 
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Para 12% dos participantes o sentimento que os envolve é o medo. 

As justificativas demonstram que é porque no momento da avaliação ficam 

nervosos, sentem-se inseguros pelo medo de errar, dar “branco” na memória e como 

consequência, obter notas vermelhas ou a reprovação. “Fico nervosa e esqueço 

tudo” (A47). Estas reações advindas do medo de errar e fracassar prejudicam o 

aluno e inibem novas aprendizagens. Muitos deles se sentem pressionados e 

levados a estudar pelo medo, mas este mesmo medo acaba dificultando a 

aprendizagem, pois estudam apenas para conseguir ir bem na prova e depois 

esquecem.  

Outros 14% dos alunos, não ficam nenhum pouco tranquilos quando 

avaliados. “Eu não me sinto nem um pouco tranquila, porque tenho medo de errar e 

ir mal” (A70). Prevalece o medo de errar, de não conseguir um bom resultado e tirar 

notas baixas, sendo estas as principais causas da intranquilidade. O aluno (A11) 

testemunha: “ao fazer as provas sinto um pouco de insegurança por medo de não 

conseguir atingir as notas esperadas.” 

Como mencionado, o fato de querer tirar uma nota boa e talvez o 

resultado ser ruim, os amedronta e preocupa, deixando-os inseguros. A aluna A6 

fala sua experiência: “Eu não fico nenhum pouco tranquila porque eu fico com medo 

de não passar de ano, e de tirar nota ruim na prova e ai parece que eu fico um 

pouco com medo do meu pai ficar bravo comigo e ai eu reprovar.”  

Já 39% dos alunos ficam parcialmente tranquilos. Justificaram que 

este sentimento está relacionado ao tipo da matéria e dos conteúdos avaliados e se 

conseguiram estudar o suficiente. Assim como para os demais alunos, insegurança, 

o nervosismo e o medo de tirar nota baixa são as maiores causas para não estarem 

totalmente calmos. 

A aluna (A86) relata sua experiência:  

Dependendo da matéria meu comportamento varia, se for uma 
matéria que me dou bem e estou dominando, por exemplo as 
matérias de exatas, eu já fico mais tranquila, ao contrário de quando 
eu faço uma prova de filosofia que não me dou muito bem, dai sim 
fico parcialmente tranquila. 

 

Para os 27% dos alunos que responderam sentir tranquilos, 

alegaram estar acostumados e que é apenas uma avaliação, algo para aprender 

mais. “Eu me sinto tranquila, pois os professores sempre dizem que é uma atividade 
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normal” (A60). Além disso, “[...] sei que isso apenas será usado para fins de saber 

mais” (A10) e “[...] não vão me prejudicar em nada, só querem melhorar em algo que 

eu não sei lidar bem” (A58). Por este motivo, pode ficar tranquilo e sem medo, pois 

“o nervosismo só atrapalha, e nos faz esquecer o que sabíamos. Tento relaxar ao 

máximo [...]” (A76). 

Um aluno é bem resoluto com relação ao medo durante a avaliação: 

“não tenho medo de papel” (A16). Outro salienta que “não há motivo para medo se 

você estuda com antecedência, ao realizar a prova não haverá preocupação nem 

medo.” (A54) A aluna (A80) testemunha: “Me sinto tranquila, pois sei que isso é um 

teste. [...] Isso me faz aprender melhor.”  

Entre os participantes apenas 7% se sente muito tranquilo. Para 

eles, não é necessário ter medo, pois a avaliação não interfere na vida pessoal, e 

uma vez que se estuda não precisam temer.  

Nenhum instrumento avaliativo deveria ser motivo de medo ou 

rejeição entre os alunos, ao contrário, deveria causar tranquilidade e interesse, pois 

se trata de mais um momento para aprofundar os conhecimentos. Teixeira e Nunes 

(2008, p. 17) discutem sobre as reações dos alunos em período de provas ou 

avaliações: 

[...] sempre me chamou muito a atenção o clima de pânico que se 
instaura em qualquer instituição escolar na semana de provas ou 
avaliações. Alunos suam, passam mal, roem unhas, sentem dores de 
todos os tipos, balançam os pés ou as pernas ininterruptamente, 
enfim, parece o momento do „juízo final‟ para boa parte dos 
educandos. Esse clima de tensão constante não é benéfico em 
nenhum aspecto (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 17). 

Porém, diferente destas reações acima descritas, da maneira como 

muitos ficam abalados emocionalmente durante as avaliações, tendo em vista o 

resultado da pesquisa, entende-se que a avaliação neste contexto não causa tanto 

temor. O que se percebe é que a maioria dos alunos (74%) encara, de certa forma, a 

avaliação com tranquilidade e que, pelos depoimentos, esta não tem sido utilizada 

como meio de coerção, punição ou “acerto de contas”.  

Estas respostas vão de encontro com a proposta pedagógica (2013), 

em que é enfatizado uma pedagogia embasada na confiança em oposição à 

pedagogia do medo, do dever, da insegurança. Neste caso, o estudante é orientado 

a partir de um contato pessoal e mediante o diálogo. Deste modo, destacam ser 
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imprescindível que as capacidades, peculiaridades e presença dos alunos dentro do 

grupo sejam reconhecidas e valorizadas, gerando um clima de tranquilidade e 

respeito. 

O medo que os alunos (26%) admitiram sentir, parece que não é um 

medo que apavora, sufoca e desespera, porém, é mais no sentido de ansiedade, 

apreensão, pois temem não conseguir corresponder aquilo que está sendo 

solicitado. Inclusive disseram ser compreensível e natural sentir um pouco de 

insegurança diante daquilo que é novo ou quando sabe que está sendo avaliado, 

assim como A19 se expressou: “De vez em quando todo mundo tem uma certa 

ansiedade de fazer uma avaliação.” 

Na 3ª questão, os alunos deveriam responder se a avaliação servia 

para: aprender, entender o que errou, cumprir uma exigência, ganhar nota ou passar 

de ano. Os resultados obtidos estão descritos no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3 – Para você a avaliação serve para: 

 

De acordo com 89 alunos (48%) esta serve para aprender e para 23 

alunos (12%) entender o que não aprendeu e estudar. Ao considerar a soma destas 

duas respostas, percebe-se o predomínio de uma concepção formativa de avaliação, 

onde o aprender supera o avaliar para ganhar nota, passar de ano ou cumprir uma 

exigência. Como afirma Sordi (2005, p. 25), “estudar não deve estar condicionado a 

uma mera exigência burocrática de obter nota para certificação”. Diante desta 

constatação é possível concluir que há possibilidade da prática avaliativa contribuir 

na reorientação das ações discentes. 

Fonte: o próprio autor 
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Vale destacar, que “a avaliação não tem um fim em si mesma, mas é 

um meio a ser utilizado por alunos e professor para o aperfeiçoamento do processo 

ensino-aprendizagem” (HAYDT, 1997, p. 55), por isso, deve ir além de questões 

burocráticas ou que fujam do interesse em favorecer a aprendizagem. Contudo, os 

resultados demonstram que ainda existe, neste contexto, uma forte ideia da 

avaliação associada com obtenção de notas (12%), ao ser ou não aprovado (20%), 

e a cumprir uma exigência imposta pelo professor (8%), independente se houve 

aprendizagem ou não. Estes dados revelam um índice alto de alunos (40%) com 

uma concepção avaliativa voltada para a certificação e a promoção.  

Conforme a Proposta Pedagógica (2013, p. 219), “a avaliação não 

deve ter como objetivo central promover ou reter o aluno, mas deve ser um 

instrumento que integre o processo de ensino e aprendizagem e, a cada realização, 

redirecione os objetivos e as estratégias desse processo,” para que o aluno possa 

aprender, inclusive a partir dos seus erros. Entretanto, apesar da escola investir 

numa avaliação formativa, voltada para aprendizagem, inclusive os dados confirmam 

(60%), convém estimular e trabalhar mais com os alunos sobre sua finalidade, já que 

a diferença é apenas de 20%, entre a perspectiva classificatória e a formativa.  

Em virtude das respostas obtidas na 4ª (quarta) pergunta, o gráfico 4 

apresenta as formas/ atividades que os professores mais utilizam para avaliar, 

associada à porcentagem respectiva das respostas obtidas para somar 100%. 

Gráfico 4 – Quais as formas/atividades que os professores mais utilizam para 

avaliar? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o próprio autor 
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Segundo Martins (2012, p. 31), “presenciamos processos avaliativos 

reduzidos à aplicação de provas, testes e trabalhos sem que haja possibilidade de 

revisão de conteúdo, sem que o estudante tenha a oportunidade de apropriar-se 

efetivamente da cultura formal”. Por este motivo, a pesquisa tentou descobrir quais 

as formas/atividades que os professores estão utilizando no colégio para avaliar a 

aprendizagem dos seus alunos, se realmente são realizados com fins pedagógicos. 

Quanto às respostas dos alunos (89%) afirmaram que a prova é uma 

das principais atividades avaliativas realizadas na escola. Sendo elaborada “com 

interpretações de texto, questões alternativas e perguntas conceituadas” (A12). 

Assim como os resultados da pesquisa confirmam, a prova, geralmente, é o 

instrumento soberano, o mais utilizado para avaliar a aprendizagem escolar, 

especialmente no Ensino Fundamental II e Médio. Muitas vezes são priorizadas pela 

sua confiabilidade e objetividade, pelo seu rigor e exatidão das informações 

coletadas, durante o processo investigativo do desempenho estudantil. É como se 

transmitisse mais segurança do nível real de aprendizagem que o aluno se encontra, 

apesar desta fornecer uma amostra bastante reduzida dos conhecimentos 

aprendidos.  

De acordo com Depresbiteris e Tavares (2009, p. 59), 

várias são as críticas sobre a qualidade dos instrumentos de 
avaliação. Com relação às provas, por exemplo, podem-se verificar 
enunciados pouco elucidativos, cobrança de conteúdos não 
significativos, propensão a “pegadinhas”, grande quantidade de 
questões em uma só prova e falta de clareza das finalidades do 
instrumento. 

Conforme destacado acima, é verdadeiro encontrar provas de difícil 

compreensão ou mal elaboradas, no entanto, os dados obtidos não são suficientes 

para afirmar que a prova realizada neste colégio siga estes moldes ou contenha 

alguma destas características. Apenas é possível aferir que o colégio, enquanto 

proposta pedagógica (2013), defende a diversidade dos instrumentos avaliativos e 

não se baseia exclusivamente em provas escritas, porque pouco representam o 

processo de aprendizado. 

Depois da prova, em ordem de importância seguem: trabalhos 

(53%), atividades em sala (23%), tarefas (19%). O aluno (A154), exemplifica os 

recursos mais utilizados:  

Fonte: o próprio autor 
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Provas, que por meio de perguntas se compreende o que aprendeu 
durante a explicação da matéria. Trabalhos, que por meio de 
pesquisas, aprende-se mais sobre um conteúdo. Tarefas, onde se 
avalia o conhecimento do aluno, por meio de exercícios que deverão 
ser feitos em casa. (A154) 

Os alunos citaram que também são utilizados na prática pedagógica: 

seminários, revisão, interpretação de textos, redação, prova oral, participação em 

sala, gincanas e debates, contudo em menor proporção.  

Para Depresbiteris e Tavares (2009, p. 59), “elaborar um bom 

instrumento de avaliação não é tarefa fácil.” Talvez seja esta a razão da grande 

diferença e desigualdade na realização entre um e outro instrumento avaliativo. Mas 

para atingir um melhor aproveitamento e qualidade no processo de ensino e 

aprendizagem, é essencial que os professores, em sua prática pedagógica em sala 

de aula, diversifiquem os instrumentos avaliativos. Porque “[...] quanto mais dados 

ele puder colher sobre os resultados da aprendizagem, utilizando instrumentos 

variados e adequados aos objetivos propostos, tanto mais válida será considerada a 

avaliação” (HAYDT, 1988, p. 55).  

A seleção dos instrumentos avaliativos, de acordo com o aluno 

(A173) “depende muito do professor, tem um que é por trabalho tem outro que é 

mais por prova e assim por diante”. Os professores, desta escola, têm autonomia 

para escolher e mudar sua a metodologia avaliativa, pois não se existe uma regra 

estipulada comum para todos. Esta informação evidencia que para tais professores, 

a prova permanece como o instrumento mais seguro para documentar as 

aprendizagens, mesmo quando é possível alternar a metodologia.  Contudo, não nos 

é possível afirmar se o motivo de não utilizarem outros instrumentos, é por questões 

de comodidade, por acharem que é desnecessário ou se acham estes os mais 

adequados.  

Frente aos dados explicitados, a diferença quantitativa na utilização 

entre os instrumentos avaliativos, como é o caso entre a prova 89% e os seminários 

5%, entende-se a necessidade de concretizar sua diversificação, uma vez que a 

escola a permite e incentiva a utilização de outros instrumentos avaliativos, 

intercalando com a prova para que não seja a forma exclusiva. Com isso não se 

exclui sua contribuição e emprego no momento de avaliar.  

Contudo, cabe ressaltar que nenhum instrumento avaliativo é capaz 

de detectar totalmente o processo de desenvolvimento dos alunos. Por isso, diante 
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desta limitação, ao sugerir novas possibilidades avaliativas é fundamental que os 

professores vejam qual será o instrumento mais adequado para corresponder aos 

critérios e objetivos a serem alcançados. 

A 5ª (quinta) pergunta teve como objetivo perceber qual é a opinião 

dos alunos diante da melhor maneira de serem avaliados e se entre as sugestões 

apresentadas, são indicadas possibilidades diferentes daquelas já vivenciadas por 

eles no cotidiano escolar. Os dados obtidos podem ser visualizados no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Em sua opinião, qual a melhor forma de o professor avaliar os 

alunos? 

 

 

 

Os dados coletados demonstram que na opinião dos participantes, a 

melhor maneira de o professor os avaliar segue esta ordem e justificativa: provas 

(37%) pois permite expor seus conhecimentos; trabalhos (31%) como ocasião para 

desenvolver-se em equipe, onde tem condições para compartilhar, confrontar e 

complementar-se mutuamente com as diferentes ideias; participação e desempenho 

em sala (11%) como possibilidade de expor seus conhecimentos e dúvidas, e do 

professor analisar e acompanhar seus progressos e dificuldades.  

Fonte: o próprio autor 
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Surgiram ainda outras propostas, em menor número, como por 

exemplo: questionários, tarefas, brincadeiras/jogos, seminários, autoavaliação e 

debate.  A opinião dos alunos equipara-se aos resultados encontrados na questão 

anterior, sendo sugeridos por eles, praticamente os mesmos instrumentos já 

existentes e empregados, pelos professores, para avaliá-los, exceto as sugestões da 

realização de prova oral mencionada por 13 alunos (7%) e a autoavaliação (0,5%) 

sendo esta, considerada pelo aluno (A152) como a melhor opção. 

Apesar de existirem diversas críticas, reclamações dos alunos com 

relação às provas, é possível perceber que este instrumento avaliativo tem uma 

representatividade e uma forte influência (37%) também entre os alunos. Surge a 

dúvida se a opção pela prova corresponde ao reconhecimento por sua contribuição 

como documentação pedagógica sobre a aprendizagem ou se é por falta de 

experiência ou por desconhecerem outras formas de avaliação, sendo induzidos a 

esta resposta pelas experiências que vivenciam. 

Por exemplo, para o aluno (A183) a melhor maneira de se avaliar é 

por meio de “provas, pois é o lugar mais seguro para indicar tudo o que 

aprendemos”. Este aluno acredita que a prova lhe permita perceber de modo 

“seguro” seus conhecimentos, aquilo que aprendeu durante as aulas.  

Em contrapartida, outro argumenta a necessidade de diversificar: “na 

minha opinião, os alunos deveriam ser avaliados em sala. Mas não apenas do modo 

convencional, escrito. Os alunos deveriam ser testados de várias maneiras 

diferentes, em atividades que exigissem várias habilidades diferentes” (A134). 

O aluno (A103) concorda e complementa expressando que “a 

melhor forma de avaliar os alunos é identificando a habilidade de aprendizagem que 

melhor se identifica com ele. Alternar entre provas orais, escritas, trabalhos em 

grupo”. Além disso, outro aluno ressalta que é importante avaliar “o desempenho do 

aluno na aula. Para que ele exponha suas ideias e realmente aprenda. Trazendo 

várias formas de avaliar” (A127). O discente (A177) também acha que é bom o 

professor diversificar e utilizar “todas (as formas), assim aprendo melhor”. E tem 

aqueles que acham a maneira atual de avaliar dos professores pertinente e 

consideram que existe a possibilidade de continuar “desse jeito que eles fazem” 

(A174), sem mudanças.  

A 6ª (sexta) questão retrata a opinião dos alunos quanto aos 

momentos e situações onde a avaliação deve ser realizada, cujo objetivo é perceber 
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qual é a compreensão que possuem da mesma. Os dados coletados encontram-se 

no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Em sua opinião, quando a avaliação deve ser realizada? Em quais 

situações ou momentos? 

 

 

Dentre as diferentes respostas, 27% dos participantes, acham que a 

avaliação deve ocorrer quando todos estiverem tranquilos, estudado e aprendido a 

matéria avaliada. Um dos alunos (A19) sugere: “Na minha opinião, a avaliação deve 

ser realizada quando os alunos tem o conhecimento suficiente da matéria” ou 

também poderia ser “[...] em situações em que o aluno não se sentisse muito 

nervoso ou pressionado, pois esses fatores influenciam no desempenho do aluno” 

(A103). 

Alguns alunos disseram que professores deveriam estar atentos e 

perceber se toda a turma está segura, pronta e em condições de realizar as 

avaliações. Exemplificando: “A avaliação deve ser realizada quando o professor 

perceber que todos os seus alunos entenderam o suficiente a matéria para serem 

avaliados” (A61). 

Para 26% dos alunos, deve ser após a explicação da matéria. 

Alegam que com isso facilitaria os estudos, pois não haveria sobrecarga de 

conteúdos. Por isso, “Deve ser realizada ao final dos conteúdos para não juntar 

Fonte: o próprio autor 
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matéria, mas depois deveria ter uma prova com todos os conteúdos para testar 

nossos conhecimentos” (A90). 

Outros 14% dos participantes acham que é ao final do bimestre. O 

aluno (A65) responde: “No final de todos os bimestres, apenas uma avaliação 

quando todo o conteúdo do bimestre foi dado e os alunos já sabem”. Ao restringir a 

avaliação a testes finais, implica deixar de avaliar todo um processo pedagógico. 

Além dos conhecimentos, habilidades e hábitos do aluno, deveriam ser avaliadas as 

qualidades e deficiências no processo de ensino e aprendizagem. É necessário 

avaliar para que os alunos superem as dificuldades, desenvolvam a autoestima, a 

responsabilidade e aperfeiçoem o processo como um todo. Oportunizar estes 

ajustes é tornar a tarefa educativa favorável, num processo contínuo de avaliação, 

ou seja, durante todo o percurso de ensino e aprendizagem e não somente no 

fechamento dos bimestres. 

Já 12% dos alunos propõem que as avaliações  sejam semanais e 

4% mensais. Ambos justificam a preferência pela periodicidade da avaliação para 

não ter o perigo de acumular a matéria e facilitar os estudos. Outros (4%) acham que 

não é necessário serem avaliados. 

Conforme estas respostas a preocupação primordial dos alunos está 

em não acumular conteúdos e não ao fato de aprenderem ou não os conteúdos. 

Segundo Rabelo (2001), este tipo de avaliação, normalmente, acontece apenas no 

final de alguma unidade de ensino, bimestre, semestre, período letivo ou de 

recuperação. Caracteriza-se pela função de classificar, premiar, certificar e 

promover, o que acaba inviabilizando as condições para regulação do ensino e da 

aprendizagem no decorrer das aulas.  

Apenas para 12% a avaliação pode ocorrer sempre, em vários 

momentos durante as aulas e com mais naturalidade. Segundo estes alunos, são 

ocasiões em que o professor pode esclarecer as suas dúvidas e dificuldades, além 

de analisar o desempenho e a participação em sala, ajudando-os na concentração e 

aprendizagem.  

Vejamos o que alguns deles responderam: “Para mim acho que toda 

hora seria boa” (A177). O aluno (A122) complementa: “Estamos sujeitos a todo tipo 

de avaliação, dentro e fora da escola, então a avaliação pode ser feita em qualquer 

momento das mais variadas formas.” Um outro aluno (A150), enfatiza que “as 
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avaliações deveriam ser algo contínuo [...]. Desta forma poderia se aprofundar mais 

o tema aprendido e tirar as dúvidas.” 

Das respostas dos alunos, estas são as que mais se aproximam de 

uma concepção formativa de avaliação. A verificação das aprendizagens acontece 

constantemente, no dia a dia da sala de aula com o propósito de ajudá-los a 

repensar e buscar alternativas para aprender o que ainda não dominam, nos 

momentos em que o professor esclarece as dúvidas, do aluno e ele repensa seus 

conceitos.   

Ainda surge a proposta que “depois de cada assunto aprendido o 

avaliador deveria conversar com os alunos, tipo uma "mesa redonda" e debater 

sobre o assunto” (A15). O professor, ao dialogar com seus alunos em sala de aula, 

estabelece vínculos e proximidade, contribui para um clima de confiança e 

segurança, consequentemente, favorece a aprendizagem, pois os alunos ao 

sentirem-se estimulados e valorizados, possivelmente terão mais ânimo para 

dedicar-se aos estudos. Esta resposta vai de encontro ao que é proposto pela 

escola, onde no processo de avaliação o professor deve acompanhar de perto o 

desenvolvimento do aluno, não apenas em momentos de testes e provas, mas com 

a observação permanente do trabalho diário junto a ele na correção de tarefas, nos 

trabalhos em grupo, na participação nas aulas (PROPOSTA…, 2013). 

Todavia, os dados desta questão evidenciam que apenas 12% dos 

alunos concebem os momentos avaliativos como oportunidade de aprendizagem. 

Entre os participantes (88%) prevalece a ideia de uma avaliação somente ao final de 

um período ou conteúdo.  É preciso fazer um trabalho de conscientização dos 

alunos para o reconhecimento e compreensão das vantagens da avaliação para 

repensar sobre suas aprendizagens e assim aprender a se autorregular, entendendo 

que a mesma faz parte do processo de ensino e aprendizagem, como a proposta 

pedagógica da escola apresenta.  

Os alunos ainda foram questionados quanto a sua percepção com 

relação à ação dos professores após a correção das atividades avaliativas. Tratava-

se de uma questão de múltipla escolha com as seguintes alternativas: entregam e 

explicam o que os alunos erraram; somente entregam as atividades; geralmente não 

entregam as atividades; só dizem as notas e por último, se propõem outras 

atividades para entender os erros. O gráfico 7 apresenta os dados obtidos. 
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Gráfico 7 – Depois de corrigir as atividades avaliativas, os professores: 

 

 

Um aspecto positivo é que a maioria dos alunos (68%), respondeu 

que os professores entregam e explicam o que eles erraram. De acordo com Rabelo 

(2001), este professor não apenas corrige as atividades, mas apresenta um 

feedback aos alunos, informa os seus avanços e suas dificuldades ainda 

encontradas na aprendizagem. Deste modo, a avaliação assume um papel de 

reguladora, ao permitir ajustar as estratégias e os dispositivos tanto dos alunos 

(aprendizagem) como dos professores (ensino). 

Outros 14% disseram que, além dos professores entregarem e 

explicarem, são propostas novas atividades para entender os erros. Ambos os 

alunos, apresentam uma concepção formativa de avaliação. Neste caso, “ao aluno é 

solicitada uma reflexão crítica da própria produção, a tomada de consciência da sua 

situação no processo de aprendizagem” (VASCONCELLOS, 2003, p. 131). Ou seja, 

o professor percebe e faz com que o aluno perceba seu erro, como parte do 

processo de elaboração do conhecimento. O aluno é conduzido a vencer seus erros, 

a partir da sua autoavaliação e autorregulação, assim como pelos instrumentos 

adequados colocados a sua disposição para atender suas necessidades e 

dificuldades. Tais resultados apresentam-se como ações positivas que possibilitam 

ao aluno a superação das dificuldades e a construção de novas aprendizagens. 

Segundo Romão (1998, p. 113) “[...] a parte mais importante da 

avaliação é, exatamente, a análise dos resultados pelo professor e pelos alunos, no 

sentido de nortear as decisões a respeito dos passos curriculares ou didático-

pedagógicos subsequentes”. Não basta corrigir e atribuir uma nota para as 

Fonte: o próprio autor 
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atividades dos alunos, é fundamental explicar seus erros, para que se conscientizem 

dos mesmos e se decidam a buscar tentativas para vencê-los. 

Para os outros 14% dos alunos, os professores depois de corrigir as 

atividades somente entregam e 3% disseram que geralmente eles não entregam. 

Esta prática confirma indicativos da existência de uma prática classificatória da 

avaliação, a qual é utilizada apenas para verificação e mensuração. Conforme 

mencionado anteriormente, não basta o professor só corrigir e entregar as 

avaliações ou não apresentar para seus alunos, ao agir desta maneira, revela uma 

preocupação apenas com os resultados e não com a aprendizagem dos seus 

mesmos.  

Um aspecto bastante positivo foi que nenhum aluno mencionou que 

os professores só dizem as notas depois das atividades avaliativas estarem 

corrigidas. Este resultado nos faz refletir que os professores procuram ter em sua 

prática uma perspectiva formativa com relação à devolutiva das avaliações aos 

alunos, correspondente aquilo que a escola espera atingir. 

Os dados obtidos na última pergunta, pretende entender o que os 

alunos fazem depois de receber as atividades avaliativas corrigidas e as notas, estão 

descritos no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Depois de receber as atividades avaliativas corrigidas e as notas, o 

que você faz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o próprio autor. 

Do total de 187 alunos, 43% disseram que depois de receber as 

provas e notas, procuram revisar, analisar, entender e corrigir o que erraram, tal 
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resultado denota nos alunos uma concepção numa perspectiva formativa. De acordo 

com Haydt (1997, p. 55) “as experiências confirmam que, quando o aluno recebe 

imediata informação sobre os resultados da avaliação, existe uma tendência a 

melhorar a aprendizagem”.  

Além disso, outros 28%, utilizam as atividades avaliativas como meio 

para estudar, pois acreditam que o mais importante é aprender, e isso acontece 

também a partir dos erros. Disseram que buscam depois dos resultados 

aperfeiçoarem-se e estudar mais, tentando superar seus erros e dificuldades. Esta é 

uma perspectiva de avaliação formativa, onde o interesse em aprender destes 

alunos, sobrepõe ao estudar para tirar uma nota boa. Neste sentido, o aluno (A1) 

testemunha: “Vejo se entendi direito o tema, pois não quero apenas ganhar nota, 

mas quero aprender.” 

Tal concepção dos alunos é a mesma que Santmartí (2009, p. 42), 

defende ao afirmar que “aprender não é apenas incorporar conhecimentos a uma 

mente vazia, mas sim reconstruí-los a partir de outros já conhecidos, revisando 

concepções iniciais e refazendo práticas.” 

Para 11% dos alunos, ao receber a devolutiva das avaliações, 

dependendo dos resultados atingidos, apresentam diferentes reações emocionais, 

tais como: sentimentos de alegria ou tristeza, contentamento ou medo, felicidade ou 

preocupação, tranquilidade ou nervosismo. O aluno (A66) justifica sua reação 

emocional com a seguinte resposta: “se a nota não for muito boa eu tento melhorar, 

mais se for muito boa eu dou pulos de alegria e tento continuar indo bem”.  Já o 

aluno (A20), disse que “depende, se a nota for boa fico muito alegre e tento me 

esforçar para continuar assim com notas boas, mas se as notas forem ruins eu fico 

muito brava e tento ver os meus erros. O nervosismo, ansiedade, etc. destacados 

por tais alunos, corresponde a uma visão equivocada e uma preocupação devido 

aos resultados da avaliação e sua nota. 

Diante da apresentação dos resultados das atividades avaliativas, 

uma vez que cada aluno reage emocionalmente de modo diferente, é importante que 

o professor esteja atento, como uma maneira de auxiliá-lo a lidar com a situação 

com maior naturalidade, fazendo-o perceber que a avaliação não está ali para puni-

lo, mas para ajudá-lo a aprender melhor.  Segundo Rabelo, (2001, p. 81), “o 

professor precisa apoiar o aluno com informações que possam esclarecê-lo, 

encorajá-lo e orientá-lo quanto a possíveis sucessos e insucessos, permitindo-lhes 
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situar melhor na sua jornada estudantil”. Ou seja, mais importante que absorver 

informações, é importante aprender com elas em diferentes situações e contextos. 

Outros 4% responderam que levam a prova para casa e mostram 

para seus pais/responsáveis. Com isso manifestaram que quando os resultados são 

positivos, os pais elogiam pelo esforço e dedicação, estimulando-os a continuarem 

se empenhando. E quando os resultados não são tão favoráveis, os pais conversam 

e chamam a atenção sobre a necessidade de estudar um pouco mais, a fim de que 

possam aprender melhor.  

Já 7% dos alunos apenas analisam as notas e observam os erros, 

declarando uma perspectiva mais classificatória, voltada primeiramente para nota. 

Disseram que logo após receberem as atividades, primeiro olham as suas notas 

para analisar se os resultados foram bons ou ruins e depois procuram estudar mais, 

quase que exclusivamente para melhorar as notas. Por exemplo: “Vejo se a minha 

nota é boa e depois vejo os meus erros” (A184). 

É preciso desmistificar tal atitude dos alunos de apenas analisar os 

erros devido a nota, rompendo com o enfoque classificatório e assumindo um 

aspecto formativo com o propósito maior de regulação. De acordo com Pinto (2000, 

p. 45), “o erro, tanto quanto o acerto, é um elemento dinâmico quando observado 

sob o ponto de vista do aluno, o erro tem um papel produtivo no processo de 

aprendizagem.” 

Já 6% declaram que somente guardam a prova, simplesmente 

arquivam sem nenhuma finalidade. A prova neste caso é apenas mais uma atividade 

obrigatória, que os força estudar e que não vêem nenhuma utilidade não fazem nada 

com ela. A preocupação está focada nos resultados, nas notas. Estudam só para 

tirar uma nota boa na prova e passar de série/ano. 

Pelos resultados obtidos nesta questão, torna-se evidente que para 

71% dos participantes, a avaliação assume uma função formativa ao favorecer a 

regulação das suas aprendizagens, a superação das dificuldades e construção de 

novos conhecimentos. Deste modo, atende as expectativas propostas pela escola, 

de uma avaliação capaz de detectar os pontos fracos, que não ficaram bem 

assimilados, fornecendo elementos ao professor para que possa desenvolver novas 

estratégias para o aluno aprender. Assim, mediante a devolutiva das avaliações e do 

feedback recebido do professor, os alunos tem condições de compreender e corrigir 

seus erros, praticar a  autoavaliação e autorregulação.  
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Como o binômio ensinar e aprender não se faz de uma forma 

estanque e passiva, ou seja, o professor ensina (elemento agente) e o aluno 

aprende (elemento passivo), mas se faz em um processo de interação entre 

professor e alunos e entre os próprios alunos, a avaliação não pode estar 

desvinculada da noção de processo. 

Em síntese, após a análise do questionário respondido pelos alunos 

é possível considerar que as opiniões relatadas pelos alunos na pesquisa ainda não 

estão totalmente de acordo com o exposto em relação ao papel da avaliação na 

proposta pedagógica, embora tenha sido possível constar que os depoimentos 

revelem uma maior aproximação da concepção de avaliação que tende a 

acrescentar e auxiliar no aprendizado, existem fortes traços classificatórios da 

mesma no discurso discente, sobretudo com relação aos resultados revelados no 

gráfico 6. 

 Nesse sentido, os dados apresentados podem contribuir e ser úteis 

para se repensar o conceito de avaliação e as suas finalidades no contexto escolar 

pesquisado, a fim de torná-la ainda mais formativa e distanciar-se completamente da 

visão classificatória, capaz de concretizar aquilo que a Instituição tem enquanto 

proposta pedagógica: uma educação integral, de qualidade. 
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3 CONSIDERAÇOES FINAIS 

A investigação quanto à percepção dos alunos da Educação Básica, 

notadamente dos anos finais do Ensino Fundamental e das séries do Ensino Médio, 

no tocante a concepção e o significado que estes atribuem à avaliação, favorecendo 

ou não a autorregulação da aprendizagem, constituiu a meta desta pesquisa. Cabe 

destacar que se tratou de uma amostragem pequena de um único contexto 

educacional. 

A partir da análise dos dados coletados mediante a utilização de um 

questionário aplicado aos alunos investigados, é possível afirmar que as respostas 

dadas pelos alunos na pesquisa ainda não estão totalmente em consonância com a 

concepção de avaliação exposta na proposta pedagógica da instituição, foco desta 

pesquisa, embora tenha sido possível constatar que os depoimentos revelaram uma 

maior aproximação da concepção de avaliação como meio auxiliar no processo de 

aprendizado. Contudo, fortes traços classificatórios foram perceptíveis no discurso 

discente, sobretudo com relação aos resultados revelados no gráfico 6. 

Deste modo, os dados apresentados podem ser um valioso 

contributo para a ação de repensar o conceito de avaliação, bem como a sua 

finalidade no contexto escolar pesquisado, a fim de torná-la ainda mais formativa, 

distanciando-se completamente da visão classificatória, concretizando aquilo que a 

Instituição tem como meta em sua proposta pedagógica: uma educação integral, de 

qualidade. 

O presente trabalho permitiu constatar que a avaliação possui um 

papel relevante no processo educativo e é uma valiosa e indispensável ferramenta 

para a melhoria e o êxito do trabalho pedagógico docente e discente. Todavia, é 

imprescindível que seja repensada numa perspectiva mais formativa, a fim de suprir 

as necessidades educacionais dos alunos, enfatizando o aprender e considerando 

que estes possuem ritmos e processos de aprendizagem diferentes. Por ser 

contínua e diagnóstica, a avaliação formativa aponta as dificuldades, possibilitando 

que a intervenção pedagógica aconteça a tempo. 

Muitos são os estudos e as reflexões realizados no sentido de 

superar a ideia da avaliação como um momento final do processo de ensino e 

aprendizagem. Ou seja, uma conotação mais abrangente tem sido concebida e a 

avaliação passa a ser considerada como fonte de informações sobre o que foi 
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aprendido, favorecendo a verificação do alcance dos objetivos e informando sobre o 

desempenho, o avanço e as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Cabe destacar que apesar das discussões em torno da avaliação da 

aprendizagem escolar terem sido ampliadas, percebe-se, por meio deste estudo, 

que muitos alunos ainda não entenderam o seu real significado. Para estes, a 

avaliação permanece como instrumento voltado para o aspecto da promoção, da 

certificação e da classificação. Neste caso, a preocupação e a ênfase consistem nos 

resultados, nas notas. A função pedagógica e o real significado da avaliação como 

auxílio em prol da regulação da aprendizagem é desconsiderada, torna-se uma ação 

secundária. 

No que concerne aos instrumentos avaliativos apresentados no 

segundo capítulo, percebe-se o quão importantes eles são para uma avaliação de 

qualidade, cujo êxito está intimamente relacionado aos critérios e aos objetivos 

estabelecidos. Contudo, é salutar destacar que essa importância está intimamente 

relacionada à execução dos mesmos, ou seja, os instrumentos de avaliação devem 

ser elaborados e realizados de forma diversificada, adequada quanto à organização, 

linguagem, clareza e precisão do que se pretende avaliar. Outro aspecto que 

merece destaque neste processo é a consonância do instrumento e, consequemente 

de sua elaboração, com o que foi trabalhado em sala de aula, numa dinâmica que 

possibilite acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, avaliando e 

contribuindo com o aprofundamento da aprendizagem do aluno. 

Outro aspecto apontado pela presente pesquisa a partir da análise 

dos dados coletados é a necessidade do diálogo entre o professor e o aluno. O 

contexto escolar investigado revelou a imprescindibilidade de que o aluno entenda o 

significado do processo avaliativo e, desta forma, obtenha proveito em benefício da 

sua aprendizagem, superando a ideia de estudar somente para tirar nota. 

Ao se tomar em consideração os dados coletados, foi possível 

identificar vários aspectos que aproximam a avaliação realizada na instituição 

investigada com o que propõe a avaliação formativa, entendendo esta como meio 

que favorece ao aluno a compreensão de suas dificuldades a fim de superá-las e 

avançar, ou seja, aprender. Dentre eles, pode-se citar o feedback por meio do qual 

os professores apresentam aos alunos seus progressos, dificuldades e erros, 

favorecendo a regulação da prática discente e, consequente, da docente. Outro 
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elemento evidente na pesquisa foi o sentimento de tranquilidade em relação ao 

medo durante a realização das avaliações. 

Apesar dos resultados revelarem que os alunos investigados 

possuem uma concepção de avaliação que se aproxima da concepção formativa, 

esta diferença não é tão grande quando comparada aos elementos que abrangem 

uma visão classificatória, contradizendo, ao mesmo tempo, a proposta pedagógica 

da instituição em foco. Como demonstrado no capítulo que trata da análise dos 

dados coletados, existe entre os alunos uma forte ideia de avaliação relacionada à 

atividade que “vale nota”, provas, testes, aprovação e que a preocupação dos 

estudos está com os resultados a serem obtidos com a nota e não com a 

aprendizagem em si. Para estes, a avaliação serve apenas para cumprir uma 

exigência ao final de um bimestre ou unidade. 

Surge, diante dos dados levantados, a necessidade de, 

paulatinamente, modificar e superar os aspectos classificatórios da avaliação, 

encontrados no discurso dos alunos. Para isso, é fundamental que professores e 

escolas, expliquem e deem uma atenção especial ao conceito, significado e 

importância da avaliação no contexto do processo de ensino e aprendizagem, no 

intuito de conscientizar os alunos do real significado e finalidade da avaliação, pois 

isso ainda não é evidente para os discentes. Tal proposta propõe romper com a 

visão classificatória, fortalecendo, por outro lado, a visão formativa. 

Espera-se, mediante as considerações apresentadas neste trabalho, 

contribuir para que nas pesquisas e nas práticas escolares, os olhares se voltem 

para o que pensam e fazem os estudantes e, desta maneira, ocorra a superação de 

alguns falsos conceitos relacionados à avaliação escolar como, por exemplo, a nota 

pura e simplesmente, e se avance para uma avaliação de fato formativa que 

favoreça a autorregulação da aprendizagem. Um desafio grandioso para a realidade 

educacional brasileira. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ALUNOS 

 
Gostaríamos de convidar seu(sua) filho(a) para participar da 

pesquisa referente a avaliação da aprendizagem com os alunos do Ensino 

Fundamental e Médio do Colégio Mãe de Deus, sob responsabilidade da 

pesquisadora Lidiane Apª Francisconi, aluna do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina. O objetivo geral da pesquisa é levantar os 

limites e as possibilidades da avaliação a ser praticada com o propósito de reorientar 

a prática docente e discente. 

A participação de seu sua) filho(a) é muito importante e ela se daria 

da seguinte forma: seu(sua) filho(a) responderá um questionário digital no qual 

constam questões acerca da sua compreensão do que seja avaliação e as maneiras 

de ser avaliado. No questionário seu(sua) filho(a) assinalará com um x a resposta 

correspondente e justificará o que ele compreende sobre avaliação. O questionário 

será aplicado no Colégio Mãe de Deus e o tempo para respondê-lo será de, 

aproximadamente, 10 minutos. 

Esclarecemos que as informações serão utilizadas somente para os 

fins desta pesquisa e os dados serão tratados com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a identidade do(a) seu(sua) filho(a). 

Caso tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos 

poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável pela pesquisa, Lidiane 

Aparecida Francisconi, pelo telefone (43) 3322-2986 ou na Av. Goiás, n. 857, CEP 

86001970 - Londrina/PR. 

Londrina, _____ de _________________ de ________. 
 
................................................................. 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

RG. 11.561.515 

Eu, ............................................................................................................ responsável 

legal pelo menor ......................................................................................., tendo sido 

devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em 

consentir na participação voluntária do(a) menor na referida pesquisa. 

Assinatura: ............................................................................ 

RG ........................................................ Data:............./............./.............. 

Nome do(a) aluno(a): ..................................................................................Ano: ......... 

Assinatura do(a) aluno(a): ............................................................................................. 



 81 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO ALUNOS 

  

 
Este questionário faz parte de uma pesquisa científica de trabalho de conclusão de 

curso de pedagogia, da estudante Lidiane Aparecida Francisconi, da Universidade 

Estadual de Londrina. A pesquisa tem como objetivo geral compreender os limites e 

as possibilidades da avaliação ser praticada com o propósito de reorientar a prática 

docente e discente no Ensino Fundamental e Médio de uma escola. Esclarecemos 

que as informações serão utilizadas somente para os fins dessa pesquisa, incluída 

sua publicação na literatura científica e os dados serão tratados com o mais absoluto 

sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

 

Nome:  

 

 

Série/ano: 

 

 

Idade: 

  

 
 
O que a avaliação significa para você? * 
 
 

 
 
 

 

Ao ser avaliado você se sente: * 
 
 
 
 
Ao ser avaliado você se sente: * 

Muito tranquilo 

Tranquilo 

Parcialmente tranquilo 

Nenhum pouco tranquilo 

Medo 
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Justifique sua resposta da questão anterior: * 
 

 
 
Para você a avaliação serve para: * 

Ganhar nota 

Passar de ano 

Aprender  

Entender o que não aprendeu 

Cumprir uma exigência  

 
 
Quais as formas/atividades que os professores mais utilizam para avaliar?* 

 

 
  
 
Em sua opinião, qual a melhor forma de o professor avaliar os alunos?* 

 
 
 
Em sua opinião, quando a avaliação deve ser realizada? Em quais situações ou 
momentos?* 
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Depois de corrigir as atividades avaliativas, os professores: * 

Entregam e explicam o que os alunos erraram 

Somente entregam as atividades 

Geralmente não entregam as atividades 

Só dizem as notas 

Propõem outras atividades para entender os erros 
 

 
 
Depois de receber as atividades corrigidas e as notas, o que você faz?* 
 


