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A avaliação é essencial à educação. Inerente e 
indissociável enquanto concebida como 
problematização, questionamento, reflexão 
sobre a ação (HOFFMANN, 2000, p.16). 
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RESUMO 
 

O presente trabalho aborda a respeito das concepções e funções da avaliação em 
sala de aula. O interesse pela temática surgiu a partir de alguns questionamentos, 
tais como: Que práticas avaliativas são utilizadas na escola para acompanhar o 
desenvolvimento do educando? Como se dá a promoção/aprovação no ensino de 1º 
ao 5º ano? Para buscar respostas a problemática, utilizamos como metodologia a 
pesquisa qualitativa, sendo o questionário o instrumento para coleta de dados. 
Objetivamos, portanto, i) identificar as práticas avaliativas utilizadas por professores 
dos anos iniciais do ensino fundamental para acompanhar e promover os alunos; ii) 
descrever, segundo os documentos oficiais, os conceitos e formas de avaliação 
propostas; iii) delinear a avaliação nas diferentes tendências pedagógicas; iv) 
analisar as formas de avaliação declaradas pelo professor e v) apontar novas 
possibilidades de entender as práticas avaliativas. Os dados coletados indicam certa 
contradição no relato dos professores em relação à avaliação praticada, pois 
apontam preferência pela avaliação formativa, porém centram suas análises nos 
instrumentos avaliativos, principalmente nas provas, cuja finalidade é de promover 
os alunos. Concluímos que os professores conhecem a importância da avaliação 
para a vida escolar de seus alunos, contudo persistem na associação da avaliação 
às notas, conceitos, provas e exames para que, então, decida sobre a aprovação 
para a etapa seguinte, ou reprovação. Encontramos um grande desafio pela frente, 
pois, para que tenhamos uma avaliação que respeite as necessidades individuais de 
cada aluno e esteja a favor da educação democrática devemos ser professores 
comprometidos com a mudança na educação, no qual o maior desafio é a mudança 
de concepção e formas avaliativas. 
 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Educação Básica. Docência. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante todo o processo de educação formal estão presentes vários 

momentos avaliativos. Em cada disciplina, em cada bimestre ou semestre, quando 

chega próximo ao seu término, são aplicadas atividades avaliativas, chamadas 

provas. Apesar de apresentar variações nos instrumentos utilizados, todas têm o 

mesmo objetivo verificar a aprendizagem, para atribuir notas ou conceitos, 

posteriormente, determinar se o aluno pode avançar para o ano/etapa seguinte. 

O termo avaliação confunde-se com a aplicação de provas, pois na maioria 

das vezes, é utilizada apenas para atribuir notas, verificar a apreensão de 

determinados conteúdos e, aptidão para prosseguir à série seguinte. A avaliação, 

historicamente, caracteriza-se pela execução de testes com a finalidade de 

premiação ou punição, deixando de lado a preocupação com a aprendizagem dos 

alunos. 

Mesmo na graduação, as avaliações caracterizam-se como momentos de 

insegurança e medo, devido à concepção de avaliação vivenciada durante os anos 

de estudo como forma de seleção e classificação dos alunos entre bons ou maus. 

Porém, apesar dessa vivência, o curso de Pedagogia a partir de algumas 

discussões, permitiu ir além do senso comum e refletir a avaliação no contexto 

escolar.  

A partir das reflexões, juntamente com as experiências e vivências enquanto 

aluna e docente, que várias inquietações foram despertadas em relação à função da 

avaliação. Dessa forma, surgiu o interesse no assunto, pois, o discurso sobre o ato 

de avaliar como “um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em 

que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias 

para que possa avançar no seu processo de aprendizagem” (LUCKESI, 2002, p. 81) 

poucas vezes foram vivenciadas e/ou observadas em sala de aula. 

A avaliação, na maioria das vezes, tem como objetivo “medir” o conhecimento 

adquirido pelo educando, sendo que “[...] a medida, em educação, procura descrever 

quantitativamente o grau em que o aluno dominou determinados objetivos. É 

simplesmente uma descrição quantitativa do comportamento do aluno” (MEDIANO, 
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1976, p. 30), tornando-se assim classificatória, valorizando apenas o produto final, e 

desconsiderando todo o processo de aprendizagem. 

Assim, avaliar o processo de ensino-aprendizagem de um estudante é uma 

tarefa bastante elaborada, uma vez que pode acarretar consequências positivas, 

como a promoção para a etapa seguinte, mas também, consequências negativas 

capazes de interferir diretamente no desempenho do aluno, quando utilizada apenas 

como instrumento para a aprovação ou reprovação, visto que não é, ou pelo menos 

não deveria ser, a sua função. Conforme afirma Luckesi (2002, p. 66): 

 
[...] uma avaliação escolar conduzida de forma inadequada pode 
possibilitar a repetência e esta tem consequência na evasão. Por 
isso, uma avaliação escolar realizada com desvios pode estar 
contribuindo significativamente para um processo que inviabiliza a 
democratização do ensino. 

 

Fica evidente que a ação de avaliar é de grande importância para o processo 

de ensino e aprendizagem e os professores podem repensar as práticas avaliativas 

utilizadas em sala de aula. Por isso, a avaliação tem sido discutida e, também, tem 

se ampliado as possibilidades de utilização e diversificação de práticas avaliativas 

na busca de democratização do ensino e de caminhos para diminuir a evasão e 

reprovação.  

Entendemos, então, que a avaliação voltada para uma educação democrática 

deve ser formativa, porquanto é um meio de oferecer aos alunos, a construção do 

conhecimento e, aos professores, reflexão sobre sua prática pedagógica. 

A partir dessa reflexão, delimitamos como questionamentos para essa 

pesquisa: que práticas avaliativas são utilizadas na escola para acompanhar o 

desenvolvimento do educando dos anos iniciais do ensino fundamental? Como se 

dá a promoção/aprovação no ensino de 1º ao 5º ano? Diante disso, nosso objetivo 

geral consiste em descrever as práticas avaliativas como vistas a progressão dos 

alunos utilizados na escola. Para tanto, buscamos: i) Descrever nos documentos 

oficiais os conceitos e formas de avaliação propostas; ii) Retratar a avaliação nas 

diferentes tendências pedagógicas; iii) Analisar as formas de avaliação declaradas 

pelo professor;  iv) Apontar novas possibilidades de entender as práticas avaliativas. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro traz breves 

considerações sobre os conceitos de avaliação voltados para a democratização do 
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ensino.  Abordamos, também, a distinção dos termos medir, testar e avaliar e, assim, 

esclarecemos a finalidade da avaliação, conforme o momento a qual é realizada, 

sendo diagnóstica, formativa, e somativa. Expusemos a concepção de avaliação 

presente nas diferentes tendências pedagógicas da educação brasileira, e 

realizamos uma discussão sobre a função classificatória da avaliação e a prática de 

exames. A fim de superar essa prática e imprimir outras funções a respeito da 

avaliação, Luckesi (2006) e Hoffmann (2000) tratam da avaliação num perspectiva 

construtivista. Para finalizar esse capítulo, abordamos a avaliação formativa 

segundo os autores Perrenoud (1999), Hoffmann (1993, 2005), Vasconcellos, (1998) 

e Hadji (2001), preocupados como a concepção de avaliação que contribua para o 

ensino e aprendizagem dos alunos.  

No segundo capítulo, apresentamos a concepção de avaliação presente nos 

principais documentos que regem a educação brasileira, tais como: Lei de Diretrizes 

e Bases 9394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Projeto Político Pedagógico e a Deliberação 007/99 do Estado do Paraná 

aprovada em 09/04/99, o qual contempla as Normas Gerais para a Avaliação do 

Aproveitamento Escolar. Encontramos nesses documentos, a preocupação com a 

promoção dos alunos, assim, discutimos a aprovação e a reprovação nos anos 

iniciais.  

Em seguida, no terceiro capítulo, expusemos os procedimentos 

metodológicos utilizados no estudo, caracterização dos participantes, recurso e 

procedimentos para coleta de dados. 

No último capítulo, apresentamos os resultados obtidos na pesquisa 

juntamente com discussões e análises e, a seguir, as considerações finais. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUE É AVALIAÇÃO 

 

A atual legislação garante “Art. 53 I – igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola” (BRASIL, 2010a), buscando a consolidação da escola 

democrática. Na escola pública, democrática, aberta a todos, a avaliação deve ser 

[...] “uma instância decisiva do processo de ensino e aprendizagem” (CORDEIRO, 

2012, p.151). Assim, questionamos as práticas avaliativas em sala de aula. 

É importante compreender o significado da avaliação, pois durante muito 

tempo e, até mesmo nos dias de hoje, a avaliação se apresenta como um 

instrumento que tem como objetivo indicar o que o aluno aprendeu, para, então, 

classificá-lo. Esse tipo de avaliação classificatória e seletiva não está em 

consonância com a atual legislação que visa uma educação democrática. 

Esse formato educacional não significa apenas garantir que todos os alunos 

tenham acesso à escolarização, mas, oferecer estratégias para que tenham um 

ensino de qualidade. Sendo assim, possam adquirir os conhecimentos necessários 

para manter-se no contexto escolar e conseguir concluir as etapas educacionais, por 

meio de uma prática pedagógica efetiva cuja avaliação contribua com a 

aprendizagem. Mais do que isso, hoje a escola considera o aluno como um ser ativo, 

crítico e reflexivo e [...] “é um protagonista essencial ao sucesso do processo 

educativo” (PPP, 2014, p. 20), portanto, não cabe mais esse tipo de avaliação 

passiva que objetiva, apenas, medir a capacidade do aluno.  

Compreender o que é avaliação para buscar outras formas de utiliza-la é o 

primeiro passo para nos posicionarmos enquanto educadores preocupados com 

uma educação de qualidade. 

Segundo Luckesi (1998, p. 76), [...] “o termo avaliar tem sua origem no latim, 

provindo da composição a-valere, que quer dizer "dar valor a...". Portanto, a 

avaliação significa [...] "atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso 

de ação..." (Luckesi,1998, p. 76). 

Hoffmann (2000) aponta que vários significados são atribuídos ao termo 

avaliar como [...] “análise de desempenho, julgamento de resultados, medida de 

capacidade, apreciação do “todo” do aluno” (p.14). 
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Para Barlow (2006, p. 12), “avaliar é emitir um julgamento preciso ou não 

sobre a realidade quantificável ou não depois de ter efetuado ou não uma 

mediação”. Perrenoud (1999, p. 71) afirma que “a avaliação não é, em princípio, um 

objetivo em si, mas um meio de verificar se os alunos adquiriram os conhecimentos 

visados”. Para Méndez (2002, p. 63), avaliar é “conhecer, é contestar, é dialogar, é 

indagar, é argumentar, é deliberar, é raciocinar, é aprender”. Segundo Karling 

(1991), “avaliar é julgar, é apreciar o progresso do aluno, do ponto de vista 

quantitativo e qualitativo” (p. 274). Conforme explica Piletti (1986), “avaliação não é 

um fim, mas um meio. Ela é um meio que permite verificar até que ponto os objetivos 

estão sendo alcançados [...] (p. 190). Nérici (1989) explica que “a avaliação decorre 

de juízo de valor efetuado sobre os dados fornecidos pela verificação” (p. 187). Para 

Haydt (2001), “a avaliação é um processo de coleta e análise de dados, tendo em 

vista verificar se os objetivos propostos foram atingidos” (p.288). 

Com base no exposto, notamos que cada autor tem sua maneira particular de 

conceituar avaliação, porém, de modo geral é vista como um processo para 

identificar o que o aluno aprendeu e, posteriormente, realizar um julgamento e/ou 

posicionamento, positivo ou negativo, em relação ao avaliado. 

Há, contudo, alguns termos que fazem parte do ato de avaliar e que são, 

conceitualmente, diferentes. São eles: testar e medir. Foram utilizados, durante certo 

tempo, como sinônimos de avaliação, devido “à predominância de uma abordagem 

pedagógica que encarava a educação como mera transmissão e acumulação de 

conhecimentos já prontos” (HAYDT, 2001, p. 289). 

Em educação, quando o professor quer saber o que o aluno aprendeu sobre 

os conteúdos ensinados aplicam testes, pois “testar significa verificar o desempenho 

de alguém ou alguma coisa por meio de situações previamente organizadas, 

chamadas testes” (HAYDT, 2001, p. 289). O teste é “um meio ou conjunto de meios 

que serve para determinar as qualidades ou características de algo que está sendo 

objeto de observação” (PILETTI, 1986, p. 193). 

O conceito de medir é mais amplo, uma vez que significa determinar a 

quantidade de alguma coisa, tendo por base um sistema de unidades convencionais. 

A medida, se refere, portanto “ao aspecto quantitativo do fenômeno a ser descrito” 

(HAYDT, 2001, p. 290). É, assim, a expressão dos resultados obtidos por meio dos 
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testes em números, os quais revelam as notas e conceitos, sendo que [...] “a nota 

cifrada não passa de uma maneira entre outras de dizer o valor” (HADJI, 2001, p. 

43).  

Portanto, medir não é avaliar, e a diferença entre esses conceitos é discutida 

em documentos, tais como: 

 
Avalia-se para tentar manter ou melhorar nossa atuação futura. Essa 
é a base da distinção entre medir e avaliar. Medir refere-se ao 
presente e ao passado e visa obter informações a respeito do 
progresso efetuado pelos estudantes. Avaliar refere-se à reflexão 
sobre as informações obtidas com vistas a planejar o futuro (BRASIL, 
2007, p. 19).  

 

Avaliar é, portanto, diferente da verificação por meio da medida e dos testes, 

pois estas são ações que [“...] “congela” o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona 

o objeto numa trilha dinâmica de ação” (LUCKESI, 2006, p. 93).  Dessa forma, a 

avaliar é sempre muito mais do que uma medida, “é uma representação, construída 

por alguém, do valor escolar, ou intelectual de outro indivíduo” (PERRENOUD, 1999, 

p. 57).  

Avaliar o desempenho do educando é mais amplo do que testar e medir, é 

“interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter um parecer ou julgamento 

de valor, tendo por base padrões ou critérios” (HAYDT, 2001, p. 291), assim como 

[...] “tomar consciência do seu aproveitamento nos estudos com relação as suas 

próprias possibilidades e com relação ao grupo a que ele pertence” (NÉRICI, 1989, 

p. 184). 

A avaliação deve constituir uma oportunidade real de demonstrar o que os 

sujeitos sabem e como o sabem (MÉNDEZ, 2002, p. 82), para orientar e reorientar a 

prática docente. Já a medida e os testes, muitas vezes quando utilizados como 

única forma de avaliar o rendimento dos alunos, têm como objetivo descrever 

quantitativamente. Na escola e também na literatura os termos medir, testar e avaliar 

fazem parte do processo de avaliação, porém não devem ser lidos como sinônimos.  

A avaliação pode ter diferentes finalidades, e estas são determinadas pelo 

momento em que é realizada. Para cada momento do processo de ensino-

aprendizagem, haverá diferentes objetivos. 
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Quando a avaliação é realizada no início do processo é chamada de 

avaliação diagnóstica. Segundo Luckesi (2006), baseado na perspectiva 

construtivista como meio de auxiliar a construção de uma educação que estivesse a 

favor da democratização, para não ser autoritária e conservadora a avaliação terá de 

ser diagnóstica. Para o autor, a avaliação com a função de diagnóstico serve como 

[...] “instrumento de reconhecimento dos caminhos percorridos e da identificação dos 

caminhos a ser perseguidos” (LUCKESI, 2006, p. 43). Assim, aponta que a 

avaliação da aprendizagem deverá ser assumida como: 

 
Um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em 
que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e 
satisfatórias para que possa avançar no seu processo de 
aprendizagem (LUCKESI, 2002, p.81). 

 

Dessa forma podemos perceber que a avaliação diagnóstica, como o próprio 

nome sugere, serve para identificar se a aprendizagem está ocorrendo. Pode ser 

vista como ponto de partida, pois, a partir dela, o professor é capaz de identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, os já adquiridos, e, a partir disso, 

introduzir novos conteúdos. 

 Devido essa característica, a avaliação como ato diagnóstico, objetiva “a 

inclusão e não a exclusão; a inclusão e não a seleção” (LUCKESI, 2006, p. 173), 

pois, por meio dela, o professor conhece o que aluno sabe e, assim [...] “auxilia o 

professor a determinar quais são os conhecimentos e habilidades que devem ser 

retomados antes de introduzir os novos conteúdos previstos no planejamento” 

(HAYDT, 2001, p. 291).  

Quando a avaliação é realizada durante o processo de ensino e 

aprendizagem, é nomeada de avaliação formativa, seu principal propósito é verificar 

se o aluno está conseguindo dominar gradativamente os objetivos previstos, 

expressos sob a forma de conhecimentos, habilidades e atitudes (HAYDT, 2001, p. 

293). Durante todo o processo de ensino-aprendizagem, assim, [...] “assume sua 

dimensão orientadora, fornecendo dados para o replanejamento da prática docente 

e orientando o estudo contínuo e sistemático do aluno, para que sua aprendizagem 

possa avançar em direção aos objetivos estabelecidos” (HAYDT, 2001, p. 293). 

Consideramos que essas finalidades podem ser utilizadas em diferentes 

momentos do processo escolar, colaborando para a democratização do ensino, pois 
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assume compromisso com a aprendizagem e não com os procedimentos avaliativos 

seletivos e classificatórios. Auxilia professores e alunos a perceberem os problemas 

e reorientarem suas ações para melhorar a qualidade do ensino.  

A avaliação, ainda, pode ser realizada no final do processo de ensino e 

aprendizagem, conteúdo, período, curso, ou ano letivo. Quando é utilizada nesse 

momento é considerada como somativa. Segundo Diniz (1982, p.9):  

 

avaliação somativa não tem a propriedade de verificar as falhas do 
ensino-aprendizagem no momento em que elas estão ocorrendo. 
Também não poderá corrigir tais falhas, uma vez que o resultado só 
se verifica ao final do processo, quando o curso já tiver terminado. 
 

Utilizar única e exclusivamente a função somativa faz com que a avaliação 

seja apenas um instrumento para a aprovação ou reprovação dos alunos, 

configurada como avaliação classificatória, como afirma Haydt (1992, p.18): 

 
A avaliação somativa, com função classificatória, [...] consiste em 
classificar os alunos de acordo com níveis de aproveitamento 
previamente estabelecidos, geralmente tendo em vista sua promoção 
de uma série para outra, ou de um grau para outro.  
 

A avaliação classificatória centra a análise do professor apenas nos 

resultados obtidos no final do processo de ensino-aprendizagem. Não se leva em 

conta o caminho percorrido pelo aluno, suas facilidades e dificuldades, a reflexão 

sobre o erro. Dessa forma, decide-se sobre o progresso do educando a partir dos 

resultados, notas, conceitos e médias. Sobre isso Hoffmann (2000, p. 18) aponta: 

 
Exercendo-se a avaliação como uma função classificatória e 
burocrática, persegue-se um princípio claro de descontinuidade, de 
segmentação, de parcelarização do conhecimento. Registros de 
resultados bimestrais, trimestrais ou semestrais estabelecem uma 
rotina de tarefas e provas periódicas desvinculadas de sua razão de 
ser no processo de construção do conhecimento.  

 
Sendo assim, a avaliação classificatória não contribui para a transformação 

da aprendizagem, pelo contrário, [...] “possibilita a uns o acesso e aprofundamento 

no saber, a outros a estagnação ou a evasão dos meios do saber” (LUCKESI, 2006, 

p. 37). Essa forma está “enraizada na mente dos professores, e frequentemente, na 

dos alunos” (HADJI, 2001, p. 27), pois, durante muitos anos, foi e é utilizada na 

prática pedagógica de docentes. 
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A prática pedagógica não é neutra, ela realiza-se dentro de uma concepção 

teórica de educação que, por sua vez, é representada por um modelo social. Nesse 

sentido, a avaliação educacional “não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas 

sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e educação, traduzido em 

prática pedagógica” (LUCKESI, 2006, p. 28). Portanto, para romper o estado das 

coisas, importa se desvincular do modelo da sociedade e com a pedagogia que o 

traduz.  

 

 

2.1 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS E AVALIAÇÃO 

 

As tendências pedagógicas são uma leitura do momento histórico da 

sociedade com uma determinada concepção de homem e de mundo, assim, 

influenciam a organização da escola, a seleção dos conteúdos, os métodos de 

ensino, a relação professor-aluno e as formas de avaliação. Dessa forma, Libâneo 

(1985) classifica dois momentos da pedagogia: a pedagogia liberal e a progressista. 

Segundo Libâneo, a pedagogia liberal está preocupada com a reprodução e 

conservação da sociedade e, a pedagogia progressista, está voltada para as 

perspectivas e possibilidades de transformação social (Libâneo, 1985).  

No que se refere à avaliação, a pedagogia liberal e a progressista 

correspondem aos dois modelos sociais, exigindo práticas diferentes de avaliação 

educacional e de avaliação da aprendizagem escolar (LUCKESI, 2006). Para 

compreender melhor como se dá a avaliação em cada uma dessas tendências, 

buscamos algumas características. 

O modelo liberal conservador da sociedade configurou pedagogias diferentes, 

mas relacionadas entre si e com um mesmo objetivo: conservar a sociedade na sua 

configuração. São elas: pedagogia tradicional, pedagogia renovada diretiva e não 

diretiva no contexto da escola nova, e a pedagogia tecnicista. Luckesi (2006) 

apresenta um resumo sobre cada uma dessas pedagogias: 

 

A pedagogia tradicional, centrada no intelecto, na transmissão de 
conteúdo e na pessoa do professor; a pedagogia renovada centrada 
nos sentimentos, na espontaneidade da produção do conhecimento e 
no educando com suas diferenças individuais, e por último, a 
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pedagogia tecnicista, centrada na exacerbação dos meios técnicos 
de transmissão e apreensão dos conteúdos e no princípio do 
rendimento (SAVIANI, 1983 apud LUCKESI, 2006, p. 30). 

 

Dessa forma, a avaliação é abordada de diferentes maneiras em cada uma 

destas pedagogias.  

Na pedagogia tradicional a avaliação ocorre por meio de verificações, usando 

como recursos, as provas escritas, trabalhos de casa, interrogatórios orais, entre 

outros. Valorizam-se os aspectos quantitativos com ênfase na memorização, sendo 

que o aluno deve reproduzir com exatidão os conteúdos ensinados pelo professor, 

portanto, sua função é medir a quantidade de informações exatas reproduzidas pelo 

aluno, tornando-se assim classificatória (LIBÂNEO, 1985). 

No contexto da escola nova, a pedagogia renovada diretiva enfatiza a 

autoavaliação. Valorizam-se os aspectos afetivos, as atividades do aluno frente a 

sua descoberta pessoal, portanto, avalia-se segundo o desenvolvimento individual.  

A avaliação renovada não diretiva também privilegia a autoavaliação, e tem 

como atividades avaliativas debates e/ou seminários, entre os alunos, relatórios de 

pesquisas, ou seja, trabalhos individuais ou em grupos, nos quais o educando 

aprende a fazer, fazendo; e a pensar pensando, em situações definidas. 

Avaliação no contexto da escola nova contempla a autoavaliação, sendo o 

aluno sujeito ativo para aprender e participar da ação educativa, assim torna-se 

responsável por seu aprendizado. O professor auxilia no desenvolvimento 

espontâneo do aluno e procura instrumentos avaliativos que facilitam a 

aprendizagem dos alunos. 

Por fim, a avaliação tecnicista valoriza a produtividade do aluno adquirida por 

meio de testes objetivos e realização de exercícios programados. Ocorre no final do 

processo, com a finalidade de constatar se os alunos adquiriram os comportamentos 

desejados. Portanto, a ênfase da avaliação se dá no fazer, priorizando os meios 

técnicos.  

De modo geral, notamos que estas pedagogias engajam-se em períodos 

históricos diferenciados, porém, têm o propósito avaliativo classificatório, no qual 

prevalece à prática de provas finais, definidos em cronogramas. Sobre isso, 

Hoffmann (2000, p. 104) apresenta algumas características gerais da avaliação 

educacional presente na perspectiva liberal: 
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 “Ação individual e competitiva; 

 Concepção classificatória,  

 Intenção de reprodução das classes sociais; 

 Postura disciplinadora e diretiva do professor; 

 Privilegio a memorização; 

 Exigência burocrática periódica” 
 

Sendo assim, nesta concepção, concluímos que a prática da avaliação 

escolar é autoritária e a avaliação educacional é um instrumento disciplinador. 

Em contraposição ao modelo liberal, a pedagogia progressista surge num 

momento de análise crítica das realidades sociais e, de modo geral, traz inovações 

quanto aos aspectos de ensino e aprendizagem, concepção de escola, relação de 

professor-aluno e a avaliação. 

Este conjunto de pedagogias propõe uma síntese superadora das pedagogias 

tradicional e renovada, valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na prática 

social concreta para a “superação do autoritarismo e ao estabelecimento de 

autonomia do educando, pois o novo modelo social exige a participação democrática 

de todos” (LUCKESI, 2006, p. 32). 

A pedagogia progressista manifesta-se em três tendências: a libertadora, 

libertária e crítico-social dos conteúdos: 

 

Pedagogia libertadora: [...] fundada e representada pelo pensamento 
e pela prática pedagógica inspirada nas atividades do professor 
Paulo Freire, Pedagogia, esta marcada pela ideia de que a 
transformação virá pela emancipação das camadas populares, que 
define-se pelo processo de conscientização cultural e política fora 
dos muros da escola. [...] Libertária: [...] centrada na ideia de que a 
escola deve ser um instrumento de conscientização e organização 
politica dos educadores. [...] pedagogia conteúdos socioculturais, 
representada pelo grupo do professor Dermeval Saviani, centrada na 
ideia de igualdade, de oportunidade para todos no processo de 
educação e na compreensão de que a prática educacional se faz 
pela transmissão e assimilação dos conteúdos de conhecimentos 
sistematizados pela humanidade e na aquisição e de habilidades de 
assimilação e transformação desses conteúdos, no contexto de uma 
prática social (LUCKESI, 2006, p. 31). 

 

A avaliação é compreendida de diferentes maneiras nestas perspectivas. A 

avaliação na pedagogia libertadora, assim como seu método de ensino, dispensa 

um programa previamente estruturado, assim como qualquer tipo de verificação 
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direta da aprendizagem. A avaliação é uma prática emancipadora vivenciada entre 

educador e educandos no processo de grupo. 

A pedagogia libertária não prevê nenhum tipo de avaliação em relação aos 

conteúdos, mas ocorre nas situações vivenciadas e incorporadas para serem 

utilizadas em novas situações. 

Na pedagogia crítico-social, a avaliação dos conteúdos tem a função 

diagnóstica, ou seja, é permanente e contínua. É um meio de obter informações 

sobre o desenvolvimento da prática pedagógica, sendo possível o professor 

reformular sua prática e o aluno, conhecer os resultados de sua aprendizagem para 

organizá-la, portanto, pressupõe tomada de decisão.  

De modo mais abrangente, a avaliação na perspectiva libertadora é [...] “uma 

prática coletiva que exige a consciência crítica e responsável de todos na 

problematização das situações.” (HOFFMANN, 2000, p. 104). A mesma autora 

apresenta algumas características dessa concepção de avaliação: 

 

 “Ação coletiva e consensual; 

 Concepção investigativa, reflexiva; 

 Proposição de conscientização das desigualdades sociais e 
culturais; 

 Postura cooperativa entre os elementos da ação educativa. 

 Privilégio a compreensão; 

 Consciência critica e responsável de todos, sobre o cotidiano” 
(HOFFMANN, 2000, p. 104) 
 

No que se refere ao papel da avaliação na concepção progressista, [...] 

“deverá manifestar-se como um mecanismo de diagnóstico da situação, tendo em 

vista o avanço e o crescimento e não a estagnação disciplinadora” (LUCKESI, 2006, 

p. 32). É contínua, processual e transformadora. Além disso, valoriza a troca de 

experiências e o diálogo entre os professores e alunos.  

Verificamos, portanto, que no decorrer da história educacional, são atribuídas 

diferentes funções a respeito da avaliação da aprendizagem. A maneira como a 

escola avalia é o reflexo da educação que ela valoriza.  Olhar sobre esses aspectos 

conduz a uma reflexão sobre o papel da avaliação presente nas salas de aula 

atualmente. Segundo Luckesi (2006, p.29), a avaliação da aprendizagem escolar no 

Brasil, hoje “está a serviço de uma pedagogia dominante que, por sua vez, serve a 
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um modelo social dominante, o qual, genericamente, pode ser identificado como 

modelo social liberal conservador”.  

A avaliação no modelo liberal conservador é autoritária, esse modelo 

autoritário e classificatório presente na escola é uma herança desse modelo de 

educação, chamada, portanto, de avaliação tradicional. Segundo Perrenoud (1999, 

p. 18), “a avaliação tradicional, não satisfeita em criar fracassos, empobrece as 

aprendizagens e induz, nos professores, didáticas conservadoras e, nos alunos 

estratégias utilitaristas”, pois, pode ser utilizada como punição, manipulação, 

disciplinadora e seletista. Assim, a avaliação perde o seu objetivo e passa a ser 

utilizada, não para verificar e refletir sobre a prática docente, o que foi ou não 

aprendido pelos alunos, mas, para submeter os alunos a respeitar a hierarquia da 

sala de aula e da escola. 

Vemos como consequência desse modo de ser, o significado de poder 

agregado à avaliação, pois tem a função de decidir sobre a vida do educando e não 

um meio de auxilia-lo ao crescimento. Assim, “a avaliação como instrumento de 

classificação não serve em nada para a transformação, contudo é extremamente 

eficiente para a conservação da sociedade, pela domesticação dos educandos” 

(LUCKESI, 2006, p. 43).  

Apesar das discussões sobre o tema e as mudanças obtidas no meio 

educacional, muitos professores reproduzem em sala de aula o que viveram 

enquanto alunos, e fazendo presente no cotidiano escolar, a avaliação classificatória 

e autoritária.  Hoffmann (2000, p.13) concorda com esta relação e afirma que “a 

ação classificatória e autoritária exercida pela maioria encontra explicação na 

concepção de avaliação do educador reflexo de sua história de vida como aluno e 

professor”. 

Para que a avaliação deixe de ser autoritária, é necessário que o modelo 

social e a prática pedagógica de educação também não sejam autoritários. Destarte, 

é necessário que a avaliação educacional esteja a serviço de uma pedagogia 

preocupada com a transformação social estabelecendo autonomia e participação do 

educando.  

As discussões sobre a necessidade de ressignificar essas práticas autoritárias 

de avaliação não são recentes. No ano de 1930, Ralph Tyler, preocupado com a 



22 

 

 

prática de avaliação exercida naquela época, denominada de “avaliação da 

aprendizagem”, defende a ideia de que deveria subsidiar um modo eficiente de fazer 

o ensino. 

Entretanto, historicamente passamos a denominar a prática de [...] 

“acompanhamento da avaliação da aprendizagem do educando de “Avaliação da 

aprendizagem escolar”, mas, na verdade, continuamos a praticar “exames”” 

(LUCKESI, 2006, p. 11). Os exames são 

 

mais compatível com o senso comum exigido pela sociedade 
burguesa e, por isso, mais fácil e costumeira de ser executada. 
Provas e exames implicam julgamento, com consequente exclusão; 
avaliação pressupõe acolhimento, tendo em vista a transformação 
(LUCKESI, 2006, p. 171). 

 

As provas e exames desconsideram o processo de ensino e aprendizagem do 

estudante e atribuem valor apenas aos resultados obtidos, “o exame, seja qual for o 

seu formato, é utilizado para qualificar uma aprendizagem específica, do mesmo 

modo que para certificar um título.” (MÉNDEZ, 2002, p.67).  

Atualmente [...] “técnicas de exame, consiste em “dar notas”, qualificar alguma 

tarefa ou alguns resultados, supondo-se artificialmente que representam graus ou 

níveis de rendimento diferenciado” (MÉNDEZ, 2002, p.81). A partir disso, os 

professores e a equipe pedagógica da escola, tomam algumas decisões a respeito 

desse aluno, sendo ele aprovado para seguir para próxima matéria, bimestre, ou ano 

letivo, ou retido naquela etapa, por não ter alcançado a nota/média esperada.  

Portanto, fica evidente que a análise da aprendizagem do aluno é realizada 

apenas a partir da nota que lhe foram atribuídas, e, que, na verdade, representa um 

acúmulo de conhecimentos, o cumprimento de atividades propostas pela rotina 

escolar. Neste sentido, “fundamenta-se o olhar do professor em critérios 

comparativos de domínio de conhecimento que resultam em descrições 

classificatórias de desempenhos” (HOFFMANN, 2005, p.19). A partir disso, a 

avaliação passa a ter a função meramente administrativa, pois, é a partir dela, dos 

resultados obtidos, que se tomará uma decisão a respeito da vida escolar dos 

alunos.   
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Esta concepção de avaliação, apesar de ser tão criticada por professores e 

pesquisadores, se faz presente nos dias atuais. A autora Hoffmann (2003, p.12) traz 

alguns fatores que dificultam a superação da prática tradicional: 

 
Muitos fatores dificultam a superação da prática tradicional, já tão 
criticada, mas, dentre muitos, desponta sobremaneira a crença dos 
educadores de todos os graus de ensino na manutenção da ação 
avaliativa classificatória como garantia de um ensino de qualidade, 
que resguarde um saber competente dos alunos. 

 

O que acontece, é que os professores “tradicionais” esquecem-se dos 

avanços e transformações da sociedade. A escola já não é apenas um local onde o 

professor transmite os conhecimentos acabados e os alunos recepcionam, sem 

pensar e agir sobre ele. A escola, hoje, deve ser um local de interação entre 

professores e alunos, aluno-aluno, pois, entre outras atividades, a escola capacita o 

indivíduo na busca de informações. Fica evidente a dualidade da concepção de 

avaliação praticada atualmente, a partir da contradição entre o discurso e a prática 

de alguns educadores. Sobre isso Perrenoud (1999, p.16) afirma: 

 

a avaliação formativa se choca com a avaliação instalada, com a 
avaliação tradicional, às vezes chamada de normativa. Mesmo 
quando as questões tradicionais da avaliação se fazem menos 
evidentes, a avaliação formativa não dispensa os professores de dar 
notas ou de redigir apreciações, cuja função é informar os pais ou a 
administração escolar sobre as aquisições dos alunos, 
fundamentando a seguir decisões de seleção ou de orientação.  

 

 Nesse sentido, o modelo progressista de educação tentou superar essa visão 

manipuladora e classificatória de educação e avaliação tradicionalista. Porém, a 

avaliação tradicional esteve, e ainda está, fortemente presente na prática de 

professores, devido à sua eficiência em manter a hierarquia escolar. Utilizada como 

disciplinadora e reprodutivista, além de enfatizar os aspectos burocráticos, sendo a 

nota, objetivo final da avaliação, pois revela a aprendizagem ou a falta dela.   

 Em contraposição, alguns professores, preocupados com a efetiva 

aprendizagem de seus alunos e os prejuízos que podem acarretar se ele for 

excluído pela avaliação classificatória, buscam em sala de aula, efetivar uma 

concepção inovadora de avaliação. Consideram o processo de ensino e 

aprendizagem, todavia, sempre se deparam com os aspectos burocráticos exigidos 
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pela escola e legislação brasileira, como o registro das notas e médias bimestrais, 

trimestrais ou semestrais, para que ao final do ano letivo, decida-se para a 

progressão ou retenção do aluno a partir da expressão de números.  Verificamos, 

consequentemente, a avaliação de forma fragmentada. Segundo Hoffmann (2005, 

p.30): 

 

Vê-se que o tempo constituído via processo avaliativo é fragmentado 
em períodos (bimestres, semestres, anos) de tal forma que a 
evolução do aluno se dá pela soma de partes, pelas médias finais, 
por definições irrevogáveis. Desconsidera-se a relação entre uma 
tarefa e outra, um bimestre e outro, uma série e outra da vida 
escolar.  

 

 Neste sentido, a avaliação é considerada como um “fenômeno indefinido”. 

 
Percebo em contato com os professores que o “fenômeno avaliação” 
é hoje um fenômeno indefinido. Professores e alunos que usam o 
termo atribuem-lhe diferentes significados, relacionados, 
principalmente aos elementos constituintes da prática avaliativa 
tradicional: prova, nota, conceito, boletim, recuperação, reprovação. 
(HOFFMANN, 2000, p. 13) 

 
Essa dualidade entre o discurso, a prática e o descontentamento da função 

classificatória de avaliação exercida na maioria das práticas de professores, tornou 

mais aprofundadas as discussões sobre o tema, e autores como Hoffmann (2000) e 

Luckesi (2006), influenciados pela pedagogia progressivista e a abordagem 

construtivista, reconhecem a importância da avaliação para a vida escolar dos 

alunos e imprimem outras funções a respeito da avaliação.  

 

2.2 CONCEPÇÃO INOVADORA DE AVALIAÇÃO: UMA ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA  

 

Hoffmann(2000) e Luckesi (2006) são alguns dos autores preocupados com a 

finalidade de avaliação praticada atualmente. Influenciados pela abordagem 

construtivista, apresentam posturas opostas ao método tradicional, e imprimem 

novas formas de ver e interpretar a avaliação educacional.   

O construtivismo pode ser considerado como “uma nova forma de ver e 

interpretar as coisas, ele focaliza o conhecimento sob a óptica da interação entre o 

sujeito e o objeto, onde tem destaque o papel do sujeito na construção do saber” 
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(NOGUEIRA, 1998, p.36). Não é um método e nem uma técnica, mas uma postura 

em relação à aquisição do conhecimento. Nesta perspectiva de ensino, a 

aprendizagem é uma construção da própria criança, em que ela é o centro no 

processo e não o professor. 

 A ideia central do construtivismo é que os estágios evoluem como uma 

espiral, na qual cada um engloba o anterior e o amplia: 

 

A concepção defendida por Piaget e pelos pós-piagetianos é que 
essas estruturas são o resultado de uma construção realizada por 
parte da criança em longas etapas de reflexão, de remanejamento. 
Poderíamos dizer que essas estruturas resultam da ação da criança 
sobre o mundo e da interação da criança com seus pares e 
interlocutores (FREITAG, 1993. p.27). 

 

Em outras palavras, o conhecimento é resultado “da interação entre o sujeito 

e o objeto, onde tem destaque o papel do sujeito na construção do saber” 

(NOGUEIRA, 1998, p.36). O conhecimento não é adquirido de maneira espontânea 

pela criança, nem maneira mecânica a partir da transmissão do adulto, mas como 

resultado de interação na qual o indivíduo é sempre ativo.  

Sendo assim, o conhecimento se forma e evolui por meio de um processo de 

construção do próprio sujeito sobre o objeto, “a aprendizagem é processo ativo e 

envolvente, e os estudantes devem ser constantemente estimulados a integrar 

novas informações” (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009, p. 44).  

A avaliação, na proposta de construção do conhecimento, parte de duas 

premissas básicas: [...] “confiança na possibilidade de os educandos construírem 

suas próprias verdades e valorização de suas manifestações e interesses” 

(HOFFMANN, 2000, p. 19).  Nessa dimensão, avaliar é [...] “dinamizar oportunidades 

de ação-reflexão, num acompanhamento permanente do professor, que incitará o 

aluno a novas questões a partir de respostas formuladas” (HOFFMANN, 2000, p.19). 

“Questionar-se e questionar é premissa básica de uma perspectiva construtivista de 

avaliação” (HOFFMANN, 2000, p. 23) 

Outra importante característica desse tipo de avaliação, é ser continua com a 

finalidade de diagnosticar o que o aluno já apreendeu e o que ainda está 

necessitando de ajuda, dessa forma, “os erros, as dúvidas dos alunos são 

consideradas como episódios altamente significativos e impulsionadores da ação 
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pedagógica” (HOFFMANN, 2000, p.19) e devem ser considerados pelo professor, 

que deve mediar a favor destes, para que os próprios alunos corrijam-se construindo 

e reconstruindo o seu próprio saber. 

Consideramos esta perspectiva de avaliação como inovadora, pois, segundo 

o Dicionário Prático de Pedagogia inovação é “ação de inovar, de introduzir 

novidades” (QUEIROZ, 2003, p. 151). Sendo assim, a avaliação na perspectiva 

construtivista é inovadora, pois imprime outro significado sobre o ato de avaliar, 

instalado na prática de docentes, este que se resume na verificação de erros e 

acertos, seleção, notas, exames, exclusivamente classificatórios, para outra 

concepção avaliativa, com foco na reflexão contínua tanto de alunos como 

professores sobre suas próprias construções e desenvolvimento.  

Consequentemente, observamos, por meio do estudo acima, que a avaliação 

efetiva-se como inovadora quando está integrada ao ensino e a aprendizagem. Esta 

forma de avaliação, integrada ao ensino e a aprendizagem, é chamada de formativa.  

 

2.3 AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

Perrenoud (1999), Hoffmann (1993, 2005), Vasconcellos (1998) e Hadji 

(2001) voltam sua atenção à avaliação inovadora integrada ao ensino e a 

aprendizagem. Embora tenham modos diferentes de conceituar a avaliação, 

propõem uma avaliação formativa a fim de superar o modo autoritário de agir em 

avaliação e como meio de auxiliar a construção do conhecimento. 

Para Perrenoud (1999), é formativa “toda prática de avaliação contínua que 

pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em curso, qualquer que seja o 

quadro e qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação do ensino” 

(PERRENOUD, 1999, p. 78). A avaliação não precisa se enquadrar em nenhum 

padrão metodológico para ser formativa, basta que ela informe os dois principais 

atores do processo educativo: o professor e o aluno.  

Auxilia o aluno à tomar consciência de suas dificuldades e buscar a melhoria 

de seus desempenhos, portanto, à aprender a se desenvolver e a progredir rumo 

aos objetivos propostos. Já para o professor, à ajustar sua prática pedagógica e 

oferece [...] “informações, identifica e explica erros, sugere interpretações, quanto às 
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estratégias e atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação 

pedagógica” [...] (PERRENOUD, 1999, p. 68). Assim, a avaliação passa a ter a 

função de regulação da aprendizagem. 

Segundo Hoffmann (2000), pautada numa perspectiva construtivista e 

dialógica, aponta a função mediadora da avaliação da aprendizagem. Esta 

perspectiva opõe-se ao modelo tradicional de avaliação, pois vai além da verificação 

quantitativa do que foi aprendido, mas o centro da análise do professor está nos 

aspectos qualitativos. Segundo a autora: 

 
A análise qualitativa é que fornece ao educador os subsídios 
essenciais ao processo mediador. A pergunta que se deve fazer 
sobre qualquer tarefa analisada de um estudante é sempre: o que ele 
demonstra compreender? O que ele ainda não compreende? A 
resposta a essa pergunta é que fundamenta a continuidade do 
processo educativo, a intervenção do professor no sentido de 
encontrar alternativas pedagógicas que favorecem o entendimento 
do aluno sobre as noções desenvolvidas (HOFFMANN , 2005, p.45). 
 

Constatamos, destarte, que a ação avaliativa torna-se mediadora quando se 

focaliza o processo e, no final de uma trajetória, realiza-se a análise global do 

desenvolvimento do aluno. Frente a isso, o professor tem como compromisso: 

 
investigar e acompanhar o processo de aprendizagem do aluno no 
seu cotidiano, contínua e gradativamente, buscando, não só 
compreender e participar da caminhada do aluno, mas também 
intervir, fazendo provocações intelectuais significativas, em termos 
de oportunidades de expressão de suas ideias, várias tarefas de 
aprendizagem, explicações, sugestões de leituras e outros 
encaminhamentos pedagógicos (HOFFMANN, 2005, p.39). 
 

A avaliação mediadora irá se revelar a partir de: 

 
uma postura pedagógica que respeite o saber elaborado pelo aluno, 
espontâneo, partindo de ações desencadeadoras de reflexão sobre 
tal saber, desafiando-o a evoluir, encontrar novas e diferentes 
soluções às questões sucessivamente apresentadas pelo professor. 
(HOFFMANN, 1993, p. 58). 

 

Portanto, a avaliação formativa, enquanto mediação, faz parte de um 

processo que serve para informar aluno e professor, levando-os à reflexão para o 

professor.  A avaliação deverá levar o professor e o aluno a refletir sobre a sua 

atuação, [...] “o aluno passa a tomar consciência de suas dificuldades, a 
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compreender o significado do que estuda, refletindo sobre o que vai sendo realizado 

e perseverando até conseguir um grau aceitável de compreensão” (HOFFMANN, 

2005, p.121)  

Age, a avaliação, portanto como: 

 
processo abrangente da existência humana, que implica uma 
reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, 
suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de 
decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos. 
(VASCONCELLOS, 1998, p.44). 

 
Segundo Vasconcellos (1998) fundamentado na concepção dialética-

libertadora, a avaliação tem a função de acompanhar o desenvolvimento dos alunos 

e ajudá-los a superar as possíveis dificuldades. Uma metodologia de trabalho na 

perspectiva, dialética-libertadora, deve compreender os seguintes elementos: partir 

da prática; refletir sobre a pratica e; transformar a prática.  

Vasconcellos (1998) afirma que “a partir de uma educação dialética de 

educação, supera-se tanto o sujeito passivo da educação tradicional, quanto o 

sujeito ativo da educação nova, em direção ao sujeito interativo” (VASCONCELLOS, 

1998, p.48). Portanto, a principal finalidade da avaliação no processo escolar é 

“ajudar a garantir a formação integral do sujeito pela mediação da efetiva construção 

do conhecimento, a aprendizagem por parte dos alunos” (VASCONCELLOS, 1998, 

p.47). 

Para Hadji, a avaliação formativa não é nem modelo científico e nem modelo 

de ação diretamente operatório, mas utopia promissora, capaz de orientar o trabalho 

dos professores, no sentido de uma prática educativa colocada a serviço das 

aprendizagens. A avaliação colocada a serviço das aprendizagens tem a função de 

informar, sendo que, “a partir do momento que ela informa, ela é formativa” (HADJI, 

2001, p. 20). Nessa perspectiva, a avaliação faz parte de um sistema mais amplo 

que é o processo ensino/aprendizagem. 

 
Uma avaliação formativa informa os dois principais atores do 
processo. O professor, que será informado dos efeitos reais de seu 
trabalho pedagógico, poderá regular sua ação a partir disso. O aluno, 
que não somente saberá onde anda, mas poderá tomar consciência 
das dificuldades que encontra e tornar-se-a capaz, na melhor das 
hipóteses, de reconhecer e corrigir ele próprio seus erros (HADJI, 
2001, p. 20). 
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A avaliação somente é formativa quando propõe modificação, adaptações e 

ajustes das práticas do professor. Por conseguinte, a avaliação é um processo 

contínuo e sistemático e não pode ser esporádica nem improvisada, mas, ao 

contrário, deve ser constante e planejada.   

Hadji considera que a ideia de avaliação formativa corresponde ao modelo 

ideal de avaliação: 

 
 Colocando-se deliberadamente a serviço do fim que lhe da 
sentido: tornar-se um elemento, um momento determinante da ação 
educativa; 

 Propondo-se tanto a contribuir para a evolução do aluno quanto 
a dizer o que, atualmente, ele é; 

 Inscrevendo-se na continuidade da ação pedagógica, ao invés 
de ser simplesmente uma operação externa de controle, cujo agente 
poderia ser totalmente estrangeiro a atividade pedagógica (HADJI, 
2001, p. 21) 

 

Avaliar formativamente é, portanto, ir além da atribuição de notas, conceitos e 

médias, critérios estes presentes na concepção classificatória. Na concepção 

formativa, “em educação, no ensino, quem avalia quer conhecer os processos que 

produzem determinados resultados para valorizá-los” (MÉNDEZ, 2002, p.63). 

A avaliação formativa é realizada continuamente, pois, não se avalia somente 

no final de um processo, de uma etapa, ou conteúdo, avalia-se durante todo o 

processo. Para Méndez (2002, p. 83) o objetivo da avaliação nessa perspectiva é: 

 

para conhecer, com o objetivo fundamental de assegurar o progresso 
formativo dos que participam do processo educativo – principalmente 
e imediatamente de quem aprende, bem como de quem ensina. 
Nesse procedimento dialético, a avaliação transforma-se em 
atividade contínua de conhecimento. 

 

Neste sentido, a avaliação não tem a função exclusiva da verificação de 

conteúdos, se foram ou não assimilados, mas, tem a função de levar ambas as 

partes à reflexão, o aluno a refletir sobre a sua ação e participação frente a esse 

processo, o professor, sobre o planejamento, os instrumentos e métodos utilizados, 

a fim superá-los. 

Corroborando, Luck e Carneiro (1985, p.59) apontam que: 
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é o processo de avaliação que permite a identificação e a apreciação 
de como, em que nível e condições se verificam o desenvolvimento e 
que, em consequência, possibilita ao aluno o autoconhecimento e ao 
professor, o continuo ajustamento e aprimoramento da ação ensino e 
aprendizagem, conclui-se que esse processo deva ser continuo e 
sistemático.  

 

Por consequência, a avaliação é um ato intencional do professor, capaz de 

levar o docente a compreender os avanços e as dificuldades que os alunos possam 

ter frente aos objetivos determinados.  

No momento da aprendizagem, o professor deve auxiliar o aluno a identificar 

as suas dificuldades, sendo o próprio aluno capaz de percebê-las, compreendê-las, 

e superá-las. Segundo LUCK e CARNEIRO (1995, p.56) [...] “a avaliação deve 

oferecer ao aluno elementos para que possa avaliar-se a si mesmo e à posição que 

assume diante de novas situações de aprendizagem a ele apresentadas, de forma a 

enriquecer, gradativamente, seu autoconceito” (p. 56). 

De modo geral, concluímos que, as discussões sobre avaliação formativa 

apresentada pelos autores consideram o aluno e o professor responsáveis pela 

aprendizagem, que deve ser realizada continuamente. A avaliação cumpre, pois, 

com o seu papel de verificação da aprendizagem, porém, amplia-o levando 

professores e alunos, juntos, serem responsáveis pelo processo de ensino e 

aprendizagem. Fica evidente a relevância da avaliação formativa sobre a 

classificatória nos aspectos de ensino e aprendizagem. Porém, ambas se fazem 

presentes na prática de professores atualmente. 

Ressignificar a função classificatória da avaliação a fim de não prejudicar o 

rendimento e a vida escolar dos alunos deve ser preocupação primeira do professor 

em sala de aula. A utilização exclusiva da função classificatória permite que a 

avaliação seja apenas um instrumento para a aprovação ou reprovação dos alunos. 
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3 AVALIAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM OLHAR 

SOBRE OS DOCUMENTOS OFICIAIS  

 

Discutimos, no capítulo anterior, a necessidade de ressignificar a função da 

avaliação. Os documentos oficiais que regem a constituição brasileira trazem 

acepções a respeito desse procedimento. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2013), encontramos uma justificativa para essa discussão: 

 
O impacto das novas tecnologias sobre as escolas afetam tanto os 
meios a serem utilizados nas instituições educativas, quanto os 
elementos do processo educativo, tais como a valorização da ideia 
da instituição escolar como centro do conhecimento; a transformação 
das infraestruturas; a modificação dos papeis do professor e do 
aluno; a influência sobre os modelos de organização e gestão; o 
surgimento de novas figuras e instituições no contexto educativo; e a 
influência sobre metodologias, estratégias e instrumentos de 
avaliação (BRASIL, 2013, p. 163).  
 

 

Como citado neste documento, as novas tecnologias impõem que a escola 

acompanhe essa transformação social e modifique alguns aspectos referentes à 

educação escolar, inclusive no que tange aos métodos de ensino e aos instrumentos 

de avaliação.  Tratando-se de educação escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), publicada no ano de 1996, determina as etapas que a compõe: 

 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 
I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio; 
II – educação superior (BRASIL, 1996). 

 

Obedecendo essas modalidades da Educação Básica, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais, compreendem a avaliação no ambiente educacional 

em três dimensões. São elas: 

 
Art. 46. 
I – avaliação da aprendizagem; 
II – avaliação institucional interna e externa; 
III – avaliação de redes de Educação Básica (BRASIL, 2013). 
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Essas três dimensões são utilizadas como norte da relação entre a gestão 

escolar, professor, aluno, conhecimento e a sociedade e devem estar presente no 

projeto politico-pedagógico.  

 

Neste sentido, a avaliação da aprendizagem é: 

  
um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, 
premissa básica e fundamental para se questionar o educar, 
transformando a mudança em ato, acima de tudo, político (BRASIL, 
2013, Art. 47).  
 

 Essa perspectiva de avaliação ultrapassa as práticas de provas e exames 

voltados apenas à classificação. É um importante instrumento à disposição do 

professor para saber se os objetivos foram atingidos, quais ainda não foram e quais 

precisam de interferência. É o melhor caminho para medir a qualidade da 

aprendizagem sendo professores e alunos, juntos, responsáveis pela evolução do 

conhecimento. Neste caso, a avaliação acontece durante todo o período da aula, por 

meio de anotações do professor, seminários, discussões, trabalhos em grupos, 

estudos dirigidos, exercícios, provas, entre outros procedimentos e instrumentos. 

A avaliação institucional serve para  

 
rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados, 
mediante ação dos diversos segmentos da comunidade educativa, o 
que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão 
da escola, além de clareza quanto ao que seja qualidade social da 
aprendizagem e da escola (BRASIL, 2013, Art. 52). 

 
 A avaliação institucional, chamada também de autoavaliação institucional, 

realiza-se anualmente e serve para rever os objetivos e metas postos no projeto 

político pedagógico da escola e analisar seus avanços e localizar aspectos que 

merecem reorientação. Além disso, a avaliação institucional considera os resultados 

obtidos pela avaliação externa, ou seja, de larga escala, também denominadas 

avaliação de sistema, como é o caso do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) e, especialmente, a Prova Brasil por focalizar cada 

unidade escolar. 

Neste caso, a avaliação institucional possibilita a comunidade escolar 

estabelecer metas e implantar ações pedagógicas e administrativas por meio da 
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gestão democrática, a fim de definir a identidade e objetivos da instituição, visando à 

melhoria da qualidade do ensino. 

Já a avaliação de redes de Educação Básica ocorre periodicamente,  

 

é realizada por órgãos externos à escola e engloba os resultados da 
avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação 
sinalizam para a sociedade se a escola apresenta qualidade 
suficiente para continuar funcionando e como está (BRASIL, 2013, 
Art. 53).  

 

A avaliação de redes de ensino é responsabilidade do Estado e está 

contemplada no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e a Prova Brasil. 

Os resultados obtidos na área de Língua Portuguesa e Matemática, por meio desses 

sistemas, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 

mede a qualidade de cada escola e rede, com base no desempenho do estudante. 

Esse tipo de avaliação não retrata todo o contexto e aspectos da instituição, 

pois a abordagem avaliativa direciona-se mais para os resultados da aprendizagem 

do que para o processo escolar em si.  Trata-se, portanto, de um levantamento de 

informações cujo objetivo é fornecer dados probabilísticos da educação fundamental 

em todo o Brasil.  

Consideramos a relevância destas três dimensões de avaliação apresentadas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para uma educação de qualidade, no 

entanto, o foco do presente trabalho está na avaliação da aprendizagem, na etapa 

do ensino fundamental. No que se refere a esta etapa, encontramos, ainda neste 

mesmo documento, algumas definições: 

 
II – o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 
(nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) 
anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais; 
O Ensino Fundamental de 9 (nove) anos tem duas fases com 
características próprias, chamadas de: anos iniciais, com 5 (cinco) 
anos de duração, em regra para estudantes de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos de idade; e anos finais, com 4 (quatro) anos de duração, para 
os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos (BRASIL, 2013, p.37). 

 

A partir da divisão do Ensino Fundamental entre anos iniciais e anos finais, a 

discussão sobre a avaliação torna-se ainda mais relevante.  Ao tratar da avaliação 

nesse período da escolaridade, o professor deve considerar a transição do aluno da 
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educação infantil para o ensino fundamental, pois nesta fase, serão alfabetizadas e 

entrarão em maior contato com os conteúdos sistematizados.  

A LDB diz, em seu Art. 31, que “na Educação Infantil a avaliação far-se-á 

mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental” (BRASIL, 1996). Assim, a 

avaliação é feita por meio de registros como relatórios, tanto individuais, como do 

grupo ou por meio de reuniões e portfolios.  

A criança, ao ingressar nos anos iniciais do Ensino Fundamental começará a 

ter contato com outras funções de avaliação, inclusive esta passa a ter a finalidade 

de promoção. Dessa forma, a avaliação tem outros aspectos a serem considerados. 

Sobre a avaliação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 

9394/96, artigo 24, inciso V estabelece que a verificação do rendimento escolar 

observará os seguintes critérios: 

 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais 
(BRASIL, 1996, art. 24). 

 
  A avaliação qualitativa que deve prevalecer nas salas de aula 

considera a singularidade de cada aluno, como cada um aprende, quais as suas 

dificuldades e facilidades, além do mais, é contextualizada e integrada ao processo 

de aprendizagem, negociado, transparente, entre docente e aluno. Leva a ação ao 

redirecionamento do trabalho pedagógico, a tomada de decisões visando o 

aperfeiçoamento das situações de aprendizagem. 

 Distancia-se, portanto, do enfoque quantitativo, que tem como preocupação, 

as notas e números obtidos após a aplicação de um instrumento, com o objetivo de 

classificar o aluno. É importante lembrar que os aspectos quantitativos permeiam 

todo e qualquer tipo de avaliação, não há como separá-los dos aspectos qualitativos, 

porém, os números não possibilitam ao professor conhecer o processo de 

aprendizagem do aluno. Portanto, a avaliação apresentada pela LDB 9394/96 

prioriza a avaliação qualitativa, sendo o aluno capaz de produzir, raciocinar, 

questionar e construir saberes. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o ensino fundamental, 

vemos que  
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avaliar significa emitir um juízo de valor sobre a realidade que se 
questiona, seja a propósito das exigências de uma ação que se 
projetou realizar sobre ela, seja a propósito das suas consequências. 
Portanto, a atividade de avaliação exige critérios claros que orientem 
a leitura dos aspectos a serem avaliados (BRASIL, 1997, p.58). 
 

Os critérios claros de avaliação devem ser estabelecidos de acordo com os 

conteúdos curriculares descritos nas Propostas Pedagógicas das escolas. Para cada 

um destes conteúdos, deve ter bem definido o que se deseja ensinar e, portanto, o 

que avaliar. Além disso, esses critérios servem de base para a elaboração dos 

instrumentos avaliativos. 

O instrumento é um processo decisório da avaliação e deve ser coerente com 

o que e como foi trabalhado em sala de aula. Dessa forma, ao se elaborar um 

instrumento avaliativo, é importante conhecer o nível de aprendizagem dos alunos. 

Enfim, estabelecer critérios relacionados aos conteúdos selecionados em 

cada disciplina ligados aos instrumentos avaliativos e fundamentada no processo de 

ensino e de aprendizagem torna-se imprescindível como dimensão transformadora 

do conteúdo em conhecimento. 

No documento das Diretrizes Curriculares Nacionais, Art. 32  

 
a avaliação do aluno, a ser realizada pelo professor e pela escola, é 
redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir um caráter 
processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e 
diagnóstica (BRASIL, 2013, p. 123). 

 
A avaliação deve ser um instrumento capaz de identificar e analisar a 

evolução, o rendimento e as modificações do educando, porém, não se limita no 

julgamento da aprendizagem dos alunos, mas implica, também, na avaliação do 

ensino oferecido pela instituição. Assim, o ato avaliativo é inseparável e 

complementar do processo de ensino e aprendizagem. 

A avaliação é compreendida na escola pesquisada como um dos elementos 

que constitui e favorece o processo de ensino e aprendizagem, devendo, portanto 

colaborar com o êxito dos alunos e não evidenciar suas impossibilidades 

momentâneas (PPP, 2014) Além disso,  

 
O processo avaliativo não deve representar apenas o produto final 
obtido em um determinado período.  O que significa dizer que deve 
ser considerado contínuo e processual, valorizando diferentes 
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situações e procedimentos realizados pelos alunos (PPP, 2014 p. 
141). 

 
Ainda é imprescindível observar os princípios essenciais da avaliação 

elaborados pelo Conselho Nacional de Educação (PARECER CNE/CEB Nº 4/2008): 

 

- Processual, participativa, formativa, cumulativa e diagnóstica e, 
portanto, redimensionadora da ação pedagógica; 
- Não pode repetir a prática tradicional limitada a avaliar apenas os 
resultados finais traduzidos em notas ou conceitos; 
- Não pode ser adotada como mera verificação de conhecimentos 
visando ao caráter classificatório; 
- É indispensável a elaboração de instrumentos e procedimentos de 
observação, de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão 
permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 
- A avaliação, como um momento necessário à construção de 
conhecimentos pelas crianças no processo de alfabetização 
(BRASIL, 2008). 

 
 

Também estudamos a Deliberação 007/99 do Estado do Paraná aprovada em 

09/04/99, o qual contempla as Normas Gerais para a Avaliação do Aproveitamento 

Escolar. No Art. 1º desse documento, a avaliação é entendida como um dos 

aspectos do ensino e tem a finalidade de mostrar ao professor os dados sobre a 

aprendizagem dos alunos e também como meio de diagnosticar seu próprio trabalho 

(PARANÁ, 1999). 

O Art. 3.° aponta que a avaliação deverá basear-se sobre o desempenho do 

aluno, em diferentes situações de aprendizagem, o inciso 1º esclarece que deverá 

utilizar técnicas e instrumentos diversificados e o inciso 3º veda a avaliação no qual 

os alunos são submetidos a uma só oportunidade de aferição (PARANÁ, 1999). 

Já o Art. 5.° ressalta que os aspectos qualitativos devem prevalecer devido à 

interdisciplinaridade dos conteúdos. Já Para o Art. 6.°, a avaliação deverá ser 

contínua, permanente e cumulativa, assim, cumprirá com sua finalidade educativa, 

sendo que o inciso 2º enfatiza que o resultado final deverá fazer parte de um 

processo contínuo, considerando todos os resultados obtidos durante todo o período 

letivo (PARANÁ, 1999). 

Em relação à promoção final dos alunos, o Art.18º estabelece que todos os 

resultados devem ser considerados, inclusive os obtidos durante o processo de 

recuperação (PARANÁ, 1999). 
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Os documentos estudados trazem um entendimento de avaliação que se 

distancia da visão classificatória, burocrática e autoritária presente na escola 

tradicional, pois propõem uma avaliação contínua, cumulativa e permanente. Ao 

tratar disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais consideram que: 

 
A avaliação vai além da visão tradicional, que focaliza o controle 
externo do aluno, através de notas ou conceitos, para ser 
compreendida como parte integrante e intrínseca ao processo 
educacional. A avaliação não se restringe ao julgamento sobre 
sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto 
de atuações que tem função de alimentar, sustentar e orientar a 
orientação pedagógica (BRASIL, 1997, p.55).  

 

O uso da avaliação apresentada pelos documentos só poderá acontecer se 

for superada a ideia de que a avaliação é a indicação dos conteúdos aprendidos por 

meio dos resultados obtidos em provas e exames, pois, “as características de seus 

estudantes requerem outros processos e procedimentos, em que aprender, ensinar, 

pesquisar, investigar, avaliar ocorrem de modo indissociável” (BRASIL, 2013, p. 25). 

Assim, a concepção de avaliação presente nos documentos apresentados 

caracteriza-se pela função formativa, que ocorre durante todo o processo 

educacional. A avaliação deve ser compreendida como conjunto de ações 

organizadas com a finalidade de obter informações sobre o que o aluno aprendeu, 

de que forma e em quais condições (BRASIL, 1998). 

Esse conceito de avaliação tem como princípio a ideia de que todos os 

educandos podem aprender e serve para fornecer informações sobre o processo de 

ensino e aprendizagem, portanto, não pode ser realizada apenas ao final do 

processo, no formato de provas, como é o habitual.  

Perrenoud (1999, p.143) define a avaliação formativa como “um dos 

componentes de um dispositivo de individualização dos percursos de formação e de 

diferenciação das intervenções e dos enquadramentos pedagógicos”, pois a 

avaliação formativa é realizada continuamente, no dia-a-dia da sala de aula. O 

professor, não está preocupado em atribuir notas aos estudantes, mas de 

“diagnosticar as potencialidades do aluno e detectar problemas de aprendizagem e 

de ensino” (BRASIL, 2013, p. 123).  

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
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A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos ou 
fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de atuações 
que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção 
pedagógica. Acontece contínua e sistematicamente por meio da 
interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno 
(BRASIL, 1997, p. 55).  

 

Portanto, tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais, quanto os Parâmetros 

Curriculares Nacionais tratam a avaliação como responsabilidade do professor, mas 

não são função exclusiva dele: 

 

A avaliação não é apenas uma forma de julgamento sobre o 
processo de aprendizagem do aluno, pois também sinaliza 
problemas com os métodos, as estratégias e abordagens utilizados 
pelo professor, levando-os a pensar se houve falhas no processo de 
ensino que precisam ser reparadas (BRASIL, 2013, p. 123). 

 

 Além desses documentos, encontramos semelhanças ao lermos o Projeto 

Político Pedagógico da escola visitada sobre a concepção de avaliação defendida: 

 
defendemos que a avaliação da aprendizagem pode provocar 
mudanças no sujeito que a realiza e edificar-se como um processo 
significativo, tanto para o aluno quanto para o professor, já que 
permite a este rever a sua prática pedagógica, apresentando ainda 
indicativos de como o aluno está aprendendo, favorecendo assim, a 
intervenção do professor para orientá-lo (PPP, 2014, p. 142). 

 

Quando realizada continuamente, a avaliação subsidia o professor a retomar 

e recriar instrumentos de trabalho. Já para o aluno, “é o instrumento de tomada de 

consciência de suas conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de 

seu investimento na tarefa de aprender” (BRASIL, 1997, p.55).  Vemos, portanto, 

que a avaliação contemplada pelos documentos apresentados também consideram 

a importância da avaliação como ato de diagnóstico, pois por meio dela é possível 

“identificar as potencialidades do aluno e detectar problemas de aprendizagem e de 

ensino” (BRASIL, 2013, p. 123).  

Para sistematizar a concepção de avaliação presente nos documentos 

oficiais, encontramos a seguinte definição contemplada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 
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A avaliação é um elemento integrador entre a aprendizagem e o 
ensino; conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da 
intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma; 
conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi 
aprendido e como; elemento de reflexão contínua para o professor 
sobre sua prática educativa; instrumento que possibilita ao aluno 
tomar consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades; 
ação que ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem 
e não apenas em momentos específicos caracterizados como 
fechamento de grandes etapas de trabalho (BRASIL, 1997, p.56). 

 

Assim, fica evidente a importância da avaliação para o professor, aluno, pais, 

e equipe escolar. [...] “Avaliar a aprendizagem, portanto, implica avaliar o ensino 

oferecido — se, por exemplo, não há a aprendizagem esperada significa que o 

ensino não cumpriu com sua finalidade: a de fazer aprender.” (BRASIL, 1997, p. 56) 

Para o senso comum, quando o aluno não aprende, a culpa é lançada 

exclusivamente a ele e é justificada pela indisciplina, a falta de atenção, dificuldades 

de aprendizagem, problemas relacionados à família, classe social ou fatores 

econômicos. O problema da “falta de aprender” é sempre centrado no aluno e, 

raramente, na escola, no professor ou no sistema.  

A consequência de não aprender ou não atingir a nota e/ou média esperada 

para avançar ao ano seguinte, faz com que este aluno fique retido nessa etapa.  

Tratar de reprovação nos anos iniciais do ensino fundamental, assim como nas 

outras etapas escolares, é extremante delicado, pois envolve muitos fatores, como 

por exemplo, autoestima e evasão escolar.  

 

3.1 AVALIAÇÃO X APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 

 

O processo avaliativo pode ser visto sob a ótica de diferentes personagens 

que compõe o cenário escolar. Os alunos têm sua atenção centrada na promoção, 

os professores utilizam as provas como um elemento motivador da aprendizagem, 

os pais estão na expectativa das notas dos seus filhos.  

 
o sistema de ensino está interessado nos percentuais de aprovação e 
reprovação: os pais desejosos para que os filhos avancem nas séries de 
escolaridade: os professores frequentemente se utilizam da avaliação 
como elementos motivadores dos alunos por meio da ameaça e os alunos 
estão sempre na expectativa de virem a ser aprovados ou reprovados 
(LUCKESI, 2002, p.18). 
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Estes fatos não se dão por acaso. Tais práticas já estavam inscritas nas 

pedagogias dos séculos XVI e XVII e perduram ainda hoje. Este sistema de 

avaliação retratado é imposto aos alunos desde o início do ensino Fundamental e 

está a serviço da concepção tradicional de educação, pois a preocupação não é em 

ensinar, mas fazer que o aluno reproduza na íntegra os conteúdos transmitidos pelo 

professor para que, ao final do processo, possa identificar os resultados e dizer 

quem estará apto para “passar de ano” e seguir em frente com os estudos. 

 Portanto, para evitar que as crianças se tornem reféns dessa cultura da 

repetência, mantida no sistema educacional, encontramos como alternativa na 

legislação, a organização da escola em ciclo, a fim de superar a tradicional 

organização seriada do ensino: 

 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, 
grupos não seriados, com base na idade, na competência e em 
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar 
(BRASIL, 1996, art. 23).   

 

Os ciclos podem ser entendidos como o conjunto de anos durante os quais a 

progressão tem validade. A progressão significa que, em determinado nível de 

ensino (ciclo), o aluno não reprove. 

Esta discussão sobre a não reprovação em um ciclo e sobre o sistema 

seriado tem causado inquietação por parte dos governos, coordenadores, 

professores, pais e mães. Não são poucas as pessoas que condenam o fato da 

escola querer eliminar a reprovação, pois acreditam que, ao reter os alunos, 

impedem que saiam da escola sem saber os conteúdos necessários.  

 
há uma máxima de que os estudantes, ao não serem reprovados, 
não aprendem e saem da escola sem aprender o básico de leitura, 
escrita e matemática. Diz o senso comum que “os estudantes estão 
saindo da escola sem aprender, porque não são avaliados e não são 
reprovados!” Tal equívoco nos remete a outra máxima, que já faz 
parte de nossa cultura escolar: a de que a reprovação é garantidora 
de uma maior qualidade do ensino (BRASIL, 2007, p. 26). 
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 A repetência, portanto, não é o melhor caminho para assegurar que 

os alunos aprendam tudo, ao contrário,  

 
a repetência além de desconsiderar o que o aluno já aprendeu, 
geralmente não lhe oferece oportunidade de superar as dificuldades 
que apresentava e termina por desinteressá-lo dos estudos ainda 
mais, aumentando a probabilidade de que repita novamente aquela 
série e contribuindo para baixar a sua autoestima. Mas aqui é preciso 
enfatizar, mais uma vez, que o combate à repetência não pode 
significar descompromisso com o ensino e a aprendizagem (BRASIL, 
2013, p. 120). 

 
Garantir a qualidade do ensino e aprendizagem envolve muitos outros 

aspectos além da reprovação. Embora já tenha sido considerada uma prática 

positiva, “a repetência, como se sabe, não gera qualidade!” (BRASIL, 2013, p. 121) e 

é, atualmente, questionada pelas pesquisas e políticas educacionais, devido as suas 

consequências negativas que afetam diretamente o processo de aprendizado dos 

alunos.  Apesar disso, a resistência à progressão continuada, “é alimentada pela 

ignorância, pois não se aprende a reprovar pelo estudo e pelo conhecimento, mas 

pela falta deles” (PARO, 2003a). 

Vasconcellos (2005) aponta alguns motivos pelos quais a reprovação escolar 

deve ser superada e discutida: é fator de discriminação e seleção social; é fator de 

distorção do sentido da avaliação; pedagogicamente não é a melhor solução; não é 

justo o aluno pagar por eventuais deficiências do ensino; tem um elevado custo 

social; toda criança é capaz de aprender. 

Algumas ações foram propostas por meio de políticas públicas, entre elas, a 

progressão continuada e “se constituiu como o maior avanço pedagógico proposto 

pelas políticas públicas em educação no Século XX” (PARO, 2003a). Notavelmente, 

tem como característica, a eliminação da reprovação, pois, nas novas concepções a 

avaliação é entendida como um processo da dinâmica de ensino e aprendizagem, 

sendo a avaliação contínua e diagnóstica. Neste caso, a nota ou conceito já não 

pode mais ter a função disciplinadora, de decidir sobre a progressão do estudante.  

Nessa concepção, a avaliação está a serviço do processo de ensino e 

aprendizagem, e: 

 

a decisão de aprovar ou reprovar não deve ser a expressão de um 
“castigo” nem ser unicamente pautada no quanto se aprendeu ou se 
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deixou de aprender dos conteúdos propostos. Para tal decisão é 
importante considerar, simultaneamente aos critérios de avaliação, 
os aspectos de sociabilidade e de ordem emocional, para que a 
decisão seja a melhor possível, tendo em vista a continuidade da 
escolaridade sem fracassos (BRASIL, 1997, p. 59). 

 

 Dessa forma, a decisão de aprovar ou reprovar um aluno não pode 

mais ser realizada com base nos resultados das provas, médias, e notas, mas, partir 

dos aspectos formativos da avaliação. Sendo assim, nessa perspectiva, a 

progressão continuada existe para adequar o ensino aos ritmos das crianças e para 

levar em conta seus ciclos de desenvolvimento. Nesse tipo de organização, a 

avaliação é uma preocupação: 

 

As escolas que utilizam organização por série podem adotar, no 

Ensino Fundamental, sem prejuízo da avaliação do processo ensino-

aprendizagem, diversas formas de progressão, inclusive a de 

progressão continuada, jamais entendida como promoção 

automática, o que supõe tratar o conhecimento como processo e 

vivência que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas sim 

de construção, em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está 

em processo contínuo de formação, construindo significados 

(BRASIL, 2010b, Art. 51). 

 

 

Mesmo quando a escola, no uso de sua autonomia, fizer opção pelo regime 

seriado, segundo orientações do MEC (Ministério da Educação), é necessário 

considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um ciclo sequencial 

não passível de interrupção, pois, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

devem assegurar: 

 

a) a alfabetização e o letramento; 
b) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais 
artes, a Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, 
de Ciências, de História e de Geografia; 
c) a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade 
do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode 
causar no Ensino Fundamental como um todo, e, particularmente, na 
passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste 
para o terceiro (BRASIL, 2013, p. 122). 
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Esta proposta de organização dos três primeiros anos do Ensino Fundamental 

em um único ciclo não é uma lei é, apenas, uma recomendação do MEC. Não se 

trata de progressão automática, em não avaliar o processo de ensino-aprendizagem 

dos estudantes, em não fazer provas, em não fazer testes, em não atribuir notas ou 

conceitos que reflitam tal processo, mas a promoção dos alunos deve vincular-se às 

suas aprendizagens, pois, é importante lembrar que [...] “a maioria das crianças 

necessita de mais de duzentos dias letivos para consolidar essas aprendizagens em 

conjunto com outras áreas do conhecimento estabelecidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.” (BRASIL, 2009, p. 17) 

Sendo assim, o processo de avaliação deve considerar de forma prioritária, 

no qual os três anos iniciais constituam-se em um período destinado à construção 

de conhecimentos que solidifiquem o processo de alfabetização e de letramento, e 

para garantir isso, “as escolas deverão construir estratégias pedagógicas para 

recuperar os alunos que apresentarem dificuldades no seu processo de construção 

do conhecimento” (BRASIL, 2013, p. 122).  

Ainda hoje, apesar das pesquisas educacionais, orientações dos órgãos 

governamentais e a legislação vigente, os índices de reprovação nos anos iniciais 

são altos, como mostra uma publicação da revista nova escola: 

 
O Relatório de Monitoramento da Educação para Todos, lançado 
este ano pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco), mostra que a taxa de reprovação no 
Ensino Fundamental é de 18,7%. O número é espantoso. Um de 
cada cinco precisa voltar à estaca zero no ano seguinte. Isso dá 
perto de 7 milhões de crianças e jovens (NUNES, 2010). 

 

Entretanto, não basta eliminar a reprovação dos sistemas escolares, mas a 

escola que se pretenda democrática e inclusiva deve pautar as práticas avaliativas 

que garanta que todos os alunos tenham acesso ao conhecimento e se apropriem 

do mesmo.  

  Não basta garantir acesso a educação nessas etapas, mas é necessário 

garantir a permanência e a oferta de uma educação de qualidade. Neste caso, a 

progressão continuada e o sistema de ciclos existem para adequar o ensino ao ritmo 

das crianças e para levar em conta seus ciclos de desenvolvimento, assim, para 

levar o aluno a querer aprender.  
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 Contudo, há uma contradição entre a verdadeira função desses sistemas. 

Para Paro (2003b), 

  
a aprovação automática, apesar de seu valor intrínseco, não está 
imune a sua utilização com propósitos alheios à promoção da 
qualidade do ensino. A impressão negativa causada pelas altas 
estatísticas de reprovação e evasão escolar nos vários sistemas de 
ensino tem levado governantes impopulares a lançar mão de 
expedientes nada pedagógicos para provocar a queda dessas 
estatísticas, de modo a parecer que tais quedas tenham sido 
resultado de alguma melhoria na eficiência da escola.  

 
 Paro (2001) é defensor da não reprovação, porém, alerta que o sistema de 

progressão continuada é usado para camuflar os índices de reprovação escolar nas 

escolas públicas do nosso país. Dessa forma, é necessário distinguir como sendo 

um meio para melhorar o ensino, daquelas que têm como finalidade obter melhores 

índices de desempenho do sistema de ensino. 

  Essa contradição faz com que professores, pais e sociedade em geral resistam a 

este sistema, pois, não conseguem entender que o que produz o não aprendizado é 

o não ensino ou o ensino incompetente e não a promoção do aluno. Sendo assim, 

Paro (2003a) explica que é a maneira mais efetiva de transferir para o educando a 

culpa pelo mau ensino oferecido pela escola. 

 Por outro lado, o senso comum ao dizer que “os alunos estão passando sem 

saber” não percebem que tem deixado mais à mostra a incompetência da escola: se 

antes o “mau” aluno era reprovado e “evadido” da escola, agora ele lá permanece, 

mas sem ter aprendido, evidenciando a incompetência da escola para ensiná-lo 

(PARO, 2011). 

 Diante disso, é necessário repensar a finalidade da avaliação praticada em 

sala de aula. Os professores precisam compreender a avaliação como um processo 

contínuo da ação de ensinar e aprender e não como um meio de apontar os 

conhecimentos adquiridos pelo aluno no final de uma etapa ou ano letivo, assim, 

 
a avaliação não seria tão-somente um instrumento para a aprovação 
ou reprovação dos alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico 
de sua situação, tendo em vista a definição de encaminhamentos 
adequados para a aprendizagem. Se um aluno está defasado não há 
que, pura e simplesmente, reprová-lo e mantê-lo nesta situação 
(LUCKESI, 2002, p.81). 
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Notamos que, independente do sistema adotado pela escola, ciclos ou 

seriado, a avaliação deve estar a favor da aprendizagem, valorizando os aspectos 

formativos e diagnósticos. A avaliação não será apenas para apontar a capacidade 

do aluno para ser aprovado ou reprovado, mas para auxiliar na construção dos 

conhecimentos socialmente elaborados.  

 É, portanto, o professor, com os vários resultados das avaliações, que poderá 

indicar se seus alunos estão aptos para a próxima fase. A avaliação deve auxiliar a 

entender e conhecer o que o aluno tem de conhecimento adquirido e isso se revela 

a partir de sua prática pedagógica o qual traduz sua concepção de sociedade, 

educação, escola e aluno. 
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4 METODOLOGIA 

  

Pesquisar é buscar significados, procurar respostas às indagações, é [...] 

“debruçar-se curiosamente sobre um objeto que desperta interesse, é, também, 

comprometer-se com o desvelamento deste objeto, não apenas para revela-lo, mas 

para compreendê-lo e aprendê-lo, tanto quanto possível” (FARÃO, 2012, p. 14). 

 A metodologia empregada neste estudo é a pesquisa qualitativa. Esse 

modelo compreende um “conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam 

descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados” 

(NEVES, 1996, p.1). 

A pesquisa qualitativa tem por objetivo abordar a realidade, visando 

compreender o que pensam e realizam aqueles que fazem parte do que será 

pesquisado. Desta maneira, a pesquisa qualitativa foi a mais apropriada para esta 

pesquisa, pois nos aproximou da fonte de dados referentes à problemática. 

Para realizar a pesquisa, segundo Menga Ludke (1986, p. 1), foi preciso 

“promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas 

sobre determinados assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”.  

 

4.1 RECURSO DA PESQUISA  

 

Como técnica de coleta de dados, utilizamos o questionário (apêndice 1). 

Segundo Gil (1999, p.128), este recurso pode ser definido “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas e etc”. 

O questionário pode ser organizado com questões abertas e fechadas. Nas 

questões abertas o participante pode responde livremente baseado nos seus 

conhecimentos, enquanto as questões fechadas possuem alternativas de múltipla 

escolha. Para esse trabalho, elaboramos questões relacionadas ao problema da 

pesquisa.  

O questionário foi estruturado com cinco questões abertas, assim, os 

participantes puderam expressar sua opinião sobre o tema utilizando suas próprias 

interpretações, conhecimento, opinião e linguagem. 
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 Além dessas, uma questão fechada, com o intuito de identificar e mapear os 

procedimentos avaliativos mais relevantes e utilizados em sala de aula pelas 

professoras entrevistadas.    

A primeira questão tinha o objetivo de identificar os dados pessoais dos 

entrevistados.  A segunda, “A partir de suas concepções, o que é avaliação?”, 

objetivava observar o significado da avaliação para cada entrevistado. Na terceira 

questão “Como você avalia seu aluno?”, procuramos verificar a maneira que todos 

os entrevistados avaliam. A quarta questão “Atribua valores aos itens abaixo 

conforme o peso e relevância dos instrumentos utilizados na avaliação de seus 

alunos. Obs: A soma dos itens deve totalizar 100.” Provas:________ Trabalhos 

individuais:_______ Trabalhos em grupos: ________ Atividades Orais: __________ 

Outro: qual?________________, ___________, tínhamos como objetivo analisar 

quais os procedimentos avaliativos mais utilizados em sala de aula e a relevância de 

cada um deles. Na quinta questão “Como você decide sobre a aprovação ou 

reprovação de seu aluno?”, observamos quais os critérios utilizados pelo professor 

para promover o aluno. Na sexta questão “Quais orientações você recebe do 

sistema escolar e equipe pedagógica referente à promoção do educando?”, 

conhecemos como as escolas, de maneira geral, veem a avaliação como critério de 

promoção dos alunos. Na sétima questão “Quais documentos oficiais (LBD, PCN’s, 

DIRETRIZES, entre outro) você utiliza como base para avaliar e promover seu 

aluno? O que ele(s) aponta(m)?”, tínhamos o intuito de perceber o conhecimento 

dos entrevistados referente aos documentos e se são utilizados como referência na 

prática de avaliação.  

Para analisar essas questões e apontar caminhos de leituras dos resultados 

das avaliações, utilizamos a pesquisa de abordagem teórica. 

 

4.2 PARTICIPANTES  

 

Para esta pesquisa, contamos com dez professores dos anos iniciais do 

Ensino fundamental (1º ao 5º ano), de uma escola da rede municipal de Cambé. 

Escolhemos esta escola devido à facilidade ao acesso e o interesse demostrado 

pela direção.  
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 A escola atende as modalidades dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

nos períodos matutino e vespertino, respectivamente, como sala Multifuncional e, a 

Educação de Jovens e Adultos no período noturno.  

As turmas são constituídas, na sua maioria, por crianças oriundas de famílias 

da classe trabalhadora assalariada, nas quais as mulheres (mães dos alunos), 

predominantemente, de domésticas e diaristas. Também, os pais trabalham no 

comércio e nas indústrias. (PPP, 2014) 

Todos os questionários foram respondidos por docentes, sendo todas do sexo 

feminino.  

 

Quadro 1 – perfil dos docentes 

 

IDADE 
Nº de 

docentes 

TURMA DE 

ATUAÇÃO 

Nº de 

docentes 

 

FORMAÇÃO 
Nº de 

docentes 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

Nº de 

docentes 

De 25 a 30 3 1º ano 2 Pedagogia 6 De 1 a 5 anos 3 

De 31 a 35 2 2º ano 2 Outra 

licenciatura  

4 De 6 a 10 anos 3 

De 36 a 40 3 3º ano 2   De 10 a 15 anos 2 

De 40 a 50 2 4º ano 2   De 16 a 20 anos 1 

  5º ano 2   De 21 a 30 anos 1 

Fonte: a própria autora 

 

4.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

 

Para aplicar os questionários aos professores, inicialmente, foi necessário 

agendar uma visita à escola. Na data agendada, foram entregues os questionários 

aos professores e esclarecida à finalidade da realização e a contribuição com a 

pesquisa. Juntamente com a coordenadora pedagógica, foi estipulado um tempo 

para responder, pois a visita foi realizada no dia do planejamento escolar.  

As professoras reagiram bem ao questionário e mostraram-se dispostas a 

respondê-los. Contamos com o apoio da diretora, pois se interessou pela pesquisa. 

Neste mesmo dia, foi possível ter acesso aos aspectos gerais da escola e os 

relacionados à avaliação no Projeto Político Pedagógico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise conta com os resultados obtidos por meio das respostas das 

docentes ao questionário. O questionário tem caráter aberto, isto é, o informante 

pode responder livremente, sendo capaz de emitir apreciações, opiniões e juízos de 

valor. 

Ao serem questionadas sobre “o que é avaliação”, todas as professoras 

referiram-se ao termo verificar. Segundo as respostas, para três professoras, a 

avaliação é a verificação daquilo que o aluno aprendeu ou deixou de aprender, 

enquanto cinco professoras ampliam esta concepção e relatam que a avaliação 

serve para identificar a aprendizagem do aluno, mas, também, é um importante 

instrumento para identificar a efetividade da prática pedagógica, levando assim a 

reflexão e, se necessário, adaptação da prática pedagógica. Uma professora referiu-

se à avaliação como meio de verificar o ponto de partida para aprendizagem, assim 

enfatizando a função diagnóstica, e, apenas uma professora dissertou uma resposta 

que aborda todos esses aspectos citados acima, ao relatar que a avaliação “é uma 

tarefa didática necessária e permanente no trabalho do professor para diagnosticar a 

bagagem que o aluno traz e servir de norte para o professor pensar sua prática e 

verificar a aprendizagem e o rendimento do aluno” (P1). 

Dessa maneira, constatamos que a concepção de avaliação relatada pela 

maioria das professoras revela uma avaliação preocupada com a aprendizagem, 

enfatizando os aspectos formativos, assim, a avaliação tem a função de [...] 

“informação, pela qual o aluno, pais e professores possam identificar quais os 

aspectos em que o educando tem mais facilidade ou dificuldade, a forma, o ritmo, a 

capacidade e o estilo de situações propostas para resolver” (LUCK e CARNEIRO, 

1985, p. 53). 

Sendo assim, essa função de avaliação retratada pelas professoras distancia-

se da concepção classificatória na qual o objetivo final é apontar resultados, aprovar 

ou reprovar os alunos, mas revela-se uma avaliação preocupada como os processos 

de ensinar e aprender.  

Na questão seguinte, foram questionadas sobre “como você avalia seu 

aluno”. Cinco professoras afirmam que avaliam seus alunos por meio dos 
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instrumentos utilizados em sala de aula, tais como provas e trabalhos, e cinco 

apontam que avaliam formativamente e continuamente, durante a realização das 

atividades em sala de aula. 

De modo geral, observamos que metade das professoras referiu-se aos 

instrumentos de avaliação e não ao ato em si de avaliar o aluno. O ato de avaliar vai 

além da análise dos instrumentos aplicados como provas, trabalhos, textos escritos, 

entre outros, envolve outros aspectos a serem analisados pelo professor. Assim, 

notamos que “os educadores percebem a ação de educar e a ação de avaliar como 

dois momentos distintos e não relacionados” (HOFFMANN, 2000, p. 15). 

Sobre os instrumentos utilizados pelas professoras, solicitamos que 

atribuíssem valores conforme a relevância de cada um deles para avaliação dos 

alunos. Sugerimos alguns: provas, trabalhos individuais, trabalhos em grupos e 

atividades orais, além de um espaço em branco para citarem outros. Dessa forma, 

cada professora apontou um peso para cada instrumento sugerido. 

Abaixo uma tabela demonstrativa sobre os instrumentos apontados pelas 

professoras e o peso que cada um deles têm para cada docente no contexto da sala 

de aula. Ressaltamos que nenhuma professora apontou outros instrumentos além 

dos sugeridos e todas definiram valores aos instrumentos descritos. 

 

Quadro 2 – Respostas obtidas na questão Atribua valores aos itens abaixo conforme o peso 

e relevância dos instrumentos utilizados na avaliação de seus alunos.  

Obs: A soma dos itens deve totalizar 100 

Prova Trabalhos individuais Trabalhos em grupos Atividades orais 

Peso 60 - 5 professoras Peso 25 – 1 professora Peso 20 – 5 

professoras 

Peso 20 – 1 professora 

Peso 50 – 3 professoras Peso 20 – 7 

professoras 

Peso 10 – 5 

professoras  

Peso 15 – 1 professora  

Peso 40 – 1 professora Peso 10 – 2 

professoras  

 Peso 10 – 8 

professoras  

Peso 30 – 1 professora    

Fonte: a própria autora 

Ao observar os dados da tabela acima, identificamos quais os instrumentos 

mais utilizados em sala de aula e os que têm maior valor no que diz respeito à 

avaliação dos alunos.  
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Para o instrumento prova, cinco professoras atribuíram peso 60, três, peso 

50, uma, peso 40 e uma, peso 30. Para o instrumento trabalhos individuais uma 

professora atribuiu o peso 25, sete atribuíram peso 20 e duas peso 10. Para 

trabalhos individuais, cinco atribuíram o peso 20 e cinco o peso 10, e, para 

atividades orais uma peso 20, uma peso 15, oito peso 10. 

Sendo assim, a prova é um instrumento muito valorizado pelas professoras e 

o mais utilizado em sala de aula no que se refere à avaliação dos alunos, segundo 

as professoras entrevistadas. Dessa maneira, somamos o peso atribuído por todas 

as professoras para cada instrumento. Essa soma revelou, de maneira geral, o peso 

de cada instrumento avaliativo, como pode ser observado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 – Total do peso de cada item – questão número 4 

 

 

Fonte: a própria autora 

 

Verificamos que oito professoras apontam o peso acima de 50 para as 

provas. Se analisarmos o peso total delimitado na questão (peso 100 para todos os 

instrumentos), oito das professoras consideram a prova como o principal instrumento 

avaliativo, sendo os outros 50 são subdivididos em outros instrumentos. Portanto, a 

prova é o instrumento mais importante e mais utilizado, seguido dos trabalhos 

individuais, trabalhos em grupos e atividades orais, conforme pode ser observado no 

gráfico. 
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Segundo Nérici (1989, p. 186),  

 

as provas são usadas em nossas escolas em avaliações mensais, 
bimestrais e exames finais. [...] As mais importantes provas, porém, 
são as mensais e as bimestrais, mesmo porque a estas o professor 
deve atribuir notas das quais vai depender a conservação ou 
promoção do aluno.  

 

Geralmente, a prova é um instrumento aplicado no final de um período, 

conteúdo ou ano letivo. Avaliar somente no final, ou por unidade de tempo ou de 

conteúdo, é [...] “chegar tarde para garantir a aprendizagem contínua e oportuna. 

Neste caso e neste uso, a avaliação só chega a tempo para qualificar, condição para 

a classificação, que é passo prévio para a seleção” [...] (MÉNDEZ, 2002, p. 17) 

Outro item citado foram os trabalhos individuais e em grupos. Por meio deles, 

o professor poderá constatar a capacidade de análise, de síntese, de crítica e de 

organização das ideias dos alunos, bem como suas dificuldades, porém, [...] não 

devem ser solicitados para que o aluno faça cópias volumosas. [...] “o professor 

deverá cobrar ideias pessoais sobre o assunto, deve fazer pesquisas em várias 

fontes” [...] (KARLING, 1991, p. 282). Dependendo da forma que for aplicado e sua 

finalidade é um instrumento que pode levar aluno a buscar informações em outras 

fontes e possibilitar a ampliação do conhecimento.  

As atividades orais podem fornecer elementos bastante significativos para a 

compreensão do professor frente aos objetivos esperados, porém, [...] “o professor 

deve ter o cuidado de evitar interpretações apressadas, que se baseiam em um fato 

apenas” (PILETTI, 1986, p. 211). Neste tipo de atividade, o professor deve levar em 

consideração alguns fatores, como a dificuldade de falar em público e timidez. Esses 

fatores não podem interferir de maneira final na análise realizada pelo professor. 

É evidente, portanto, a partir da resposta obtida na questão quatro que  

 
as provas, testes e trabalhos escritos ainda constituem a maior parte 
das atividades desenvolvidas pelos alunos e quais são utilizadas 
como instrumentos de avaliação dos professores e pelas escolas 
(CORDEIRO, 2012. p. 149).  

 
Essa análise confirma nossa discussão nos capítulos anteriores, pois os 

dados apresentados revelam que as professoras têm como discurso a realização de 

uma avaliação mais formativa em sala de aula e que esteja a serviço da 
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aprendizagem como pode ser observado na primeira questão, porém quando 

questionadas sobre como realizam sua avaliação apontam que centram suas 

observações na maior parte, nas provas. 

Não queremos indicar que a prova não deve ser utilizada em sala de aula, 

mas quando é utilizada como único meio de realizar a avaliação, se coloca a serviço 

da classificação, das notas, dos conceitos, da aprovação e reprovação, já a 

avaliação com ênfase na aprendizagem [...] “tem a ver com atividades de 

qualificação, mediação, correção, classificação, certificação, exame, aplicação de 

prova, mas não se confunde com elas” (MÉNDEZ, 2002, p.13). 

Dessa forma, a avaliação, quando formativa, está a serviço da aprendizagem, 

na identificação das dificuldades, na busca pelo erro, e na orientação e reorientação 

do processo de aprendizagem, utiliza-se prova nesse processo, porém esta serve 

como [...] “um procedimento investigativo, como ponto de partida para ‘ir além’ no 

acompanhamento do processo de construção do conhecimento.” (HOFFMANN, 

2006, p. 48.) assim, não será apenas um meio de apontar as capacidades dos 

alunos para então aprová-lo ou reprová-lo. 

Sobre isso, na questão seguinte, as professoras foram questionadas a 

respeito de como decidem sobre a aprovação e reprovação de seus alunos. Como 

resposta, seis delas afirmaram que se pautam no rendimento e desempenho do 

aluno observado durante o ano letivo e três apontam que promovem conforme a 

nota e/ou média obtida pelo aluno, e uma, por meio da verificação da capacidade do 

aluno, se apresenta subsídios para frequentar a série seguinte. 

Observamos que a aprovação e/ou reprovação está centrada na capacidade 

dos alunos, e que é nomeada pelas professoras pesquisadas por desempenho 

obtido durante letivo. Não é novidade que o desempenho dos alunos é expresso por 

meio das notas e conceitos, como foi citado por três das professoras. Em suas 

palavras: “Através do seu desempenho expresso pela nota” (P9) “É em conjunto 

com a direção e orientação da escola, juntamente com as notas” (P3) “Se o aluno 

atingiu a nota/média mínima” (P2). 

Para Perrenoud (1999), [...] “a nota é uma mensagem que não diz de início ao 

aluno o que ele sabe, mas o que pode lhe acontecer “se continuar assim até o final 

do ano”” (p. 12). Portanto, a avaliação efetiva-se como classificatória, pois,  
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pedagogicamente, a avaliação da aprendizagem, na medida em que 
estiver polarizada pelos exames, não cumprira a sua função de 
subsidiar a decisão da melhoria da aprendizagem (LUCKESI, 2006, 
p. 25). 

  

Seguindo, as questionamos sobre as orientações recebidas do sistema 

escolar e equipe pedagógica da escola sobre a promoção do aluno. Destas, quatro 

professoras afirmaram que são orientadas para promover apenas o aluno que tem 

desempenho e nota durante o ano, três apontam que devem promover somente 

aqueles que estão aptos para ingressar na próxima etapa, e, três desenvolvem 

atividades de recuperação e adaptação para os alunos que não alcançaram os 

objetivos e metas estabelecidos.  

Ao lermos às respostas desta questão, verificamos que as respostas não 

superaram as expectativas, pois era esperado que apontassem as orientações 

provenientes da equipe pedagógica, direção, entre outros órgãos responsáveis 

sobre como devem decidir sobre a aprovação e reprovação dos alunos seus alunos. 

Temos duas possibilidades para este fato: ou as professoras não compreenderam a 

questão ou, não recebem nenhuma orientação para promover os alunos. 

Temos essa possibilidade, pois apenas três demonstram que não decidem 

sobre a promoção apenas baseadas nas notas, mas que, tem como orientação, 

promover atividades diferenciadas para identificar o erro do aluno e ajudá-lo a 

alcançar os objetivos definidos. As outras sete professoras repetiram as respostas 

da questão anterior com palavras diferentes. 

Buscamos, então, no Projeto Político Pedagógico (PPP, 2014) da escola 

como se dá a promoção dos alunos. Para o 1º ano do Ensino Fundamental, a escola 

adota o sistema de ciclos. Justifica essa opção pelo compromisso com as 

aprendizagens dos alunos, de modo a garantir que, ao longo do ano escolar e do 

ciclo, progridam em seus conhecimentos. Para tanto, os registros das avaliações 

acontecem trimestralmente, por meio de uma Ficha de Acompanhamento, na qual 

se avalia todas as disciplinas do currículo.  

 

Do 2º ao 5º ano, a escola segue o regime seriado e no que se refere 
à promoção, destes alunos, consideram os registros de notas 
expressos pela média anual igual ou superior a 6,0 (seis vírgula 
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zero), resultante da média aritmética dos trimestres, nas disciplinas 
de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática 
(PPP, 2014. p. 142) 

 

  Encontramos, mais uma vez, que a decisão sobre o progresso dos 

alunos é realizada com base nas notas, portanto, está em consonância com o que 

os professores responderam na questão anterior. 

A última questão busca identificar os documentos oficiais utilizados pelas 

professoras como base para avaliar e promover seus alunos e o que eles apontam. 

Quatro apontaram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação tratando a avaliação de 

maneira contínua e qualitativa, duas não citaram nenhum documento, mas apontam 

que a avaliação deve ser formativa, duas citaram o Projeto Político Pedagógico da 

escola, mas também não apontaram o que ele diz, uma afirmou que não utiliza 

nenhum, e, uma não citou nada.  

Inferimos, portanto, que a maioria das professoras entrevistadas não utiliza os 

documentos oficiais tais como LDB 9394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais, 

Projeto Político Pedagógico, Parâmetros Curriculares Nacionais, entre outros, como 

respaldo em sala de aula e também não se fundamentam nos documentos para 

tomadas de decisões no que concerne à avaliação alunos.   

Isso pode ser possível porque muitos professores têm contato com esses 

documentos apenas em sua formação inicial e, provavelmente, não buscam 

aprofundamento sobre o tema. Outra possibilidade é que não buscam respaldo 

teórico para sustentar sua prática pedagógica e reproduzem no seu trabalho 

algumas práticas pedagógicas que eles experimentaram como alunos e que lhes 

parecem bem-sucedidas (CORDEIRO, 2012, p. 152). 

De modo geral, ao lermos o relato realizado pelas professoras por meio do 

questionário, observamos certa contradição a respeito da avaliação praticada em 

sala de aula, pois, as professores sabem da sua importância para a construção da 

aprendizagem de seus alunos, como ficou evidente na primeira questão, porém 

centram sua análise nas notas, conceitos e médias expressas pela prova. [...] “As 

médias são médias entre números e são expressões de aprendizagens bem ou 

malsucedidas” (LUCKESI, 2002, p.23) já a [...] “avaliação é uma tarefa complexa que 

não se resume a realização de provas e atribuição de notas” (LIBÂNEO, 1994, p. 

195). As notas devem proporcionar os dados submetidos a uma apreciação 
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qualitativa pelo professor, assim terá a função formativa e não somente somativa e 

classificatória.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da avaliação o professor é capaz de verificar os conhecimentos 

apreendidos pelos alunos e as dificuldades, bem como os problemas nos 

procedimentos metodológicos do processo ensino e aprendizagem. No entanto, 

corriqueiramente é desviada de suas funções e é pautada em um caráter de 

atribuição de notas, conceitos, provas e exames, isto é, mantém-se o viés 

classificatório.  

Apesar das críticas e do avanço nos estudos sobre o tema, a prática 

classificatória de avaliação ainda é muito presente nas salas de aula, levando-nos 

ao questionamento: Porque os professores continuam a praticar a avaliação 

classificatória em sala de aula mesmo conhecendo a relevância da avaliação 

formativa? 

Este trabalho verificou que os professores sabem da importância da 

avaliação, tanto para o aluno, quanto pra os próprios docentes, porém a partir do 

questionário aplicado na escola, notamos que os professores ainda centram suas 

analises avaliativas em instrumentos pontuais, escritos, como é o caso da prova.  

O presente estudo revelou que um dos fatores que dificultam o exercício da 

avaliação formativa é a cobrança por parte do sistema escolar, pais, e até mesmo os 

próprios alunos nos resultados quantitativos. Ainda, o importante não são os 

conhecimentos adquiridos, mas os resultados expressos por meio dos números 

obtidos no final de uma etapa ou ano letivo.  

Dessa forma, os alunos preocupados com o resultado, memorizam os 

conteúdos indicados pelo professor que irão “cair na prova” para, assim, alcançarem 

boas notas. Já os professores encontram a oportunidade de fazer com que os 

alunos estudem, por meio da famosa frase “preste atenção vai cair na prova”.  

Desse modo, a avaliação configura-se no ato de verificar o conhecimento do 

aluno, e, apesar dos avanços e discussões sobre o tema, ainda temos o olhar de 

que a avaliação só é de qualidade e pode ser feita se forem aplicadas provas 

escritas.  

As respostas dos professores aos questionários deram esta dimensão, uma 

vez que afirmam realizar uma avaliação formativa, contínua, diariamente durante a 

realização de atividades em sala, mas, são as provas escritas que apontam quem 



58 

 

 

conseguiu associar o conhecimento transmitido para, então, ser aprovado ou 

reprovado.  

Para superar esse cenário, é necessário eliminar o sistema de notas, como 

sugere Luckesi (2006, p.91): 

 
De fato, o ideal seria a inexistência do sistema de notas. A aprovação 
ou reprovação do educando deveria dar-se pela efetiva 
aprendizagem dos conhecimentos mínimos necessários, com o 
consequente desenvolvimento de habilidades, hábitos, e convicções.  

 
Nesse ponto, concordamos com o autor, pois somente assim os alunos serão 

promovidos conforme sua verdadeira aprendizagem e não segundo as médias 

aritméticas que não correspondem à aprendizagem de forma ampla.  

Entretanto, temos um grande desafio pela frente, pois, para que tenhamos 

uma avaliação que respeite as necessidades individuais de cada aluno, devemos ser 

professores comprometidos com uma prática pedagógica que valorize a aquisição 

do conhecimento, na busca pelo aumento da democratização do ensino. A nosso 

ver, democratizar o ensino é oferecer uma educação gratuita de qualidade a todos 

para que possam se manter neste processo. A avaliação classificatória e seletiva, 

portanto, não cabe mais na sociedade que passou por transformações tecnológicas, 

políticas, e sociais. 

Sendo assim, o papel do professor diante destas mudanças deve ser de 

comprometimento com a aprendizagem, na qual a avaliação não seja apenas um 

instrumento de verificação e classificação. Portanto, intentamos que os professores 

utilizem a avaliação para verificar em que medida os seus objetivos foram 

alcançados, de forma que o enfoque esteja nos aspectos qualitativos, diagnósticos e 

formativos.  

O maior desafio, então, é a mudança de concepção e utilização das 

avaliações em suas várias formas, é necessário mudar a maneira como olhamos 

para o aluno e repensar a prática pedagógica, transformando a sala de aula num 

ambiente mais prazeroso e educativo.   

Este trabalho espera contribuir, portanto, para que docentes repensem a 

avaliação praticada em sala de aula, pois esta interfere diretamente no desempenho 

dos alunos e na qualidade da educação oferecida, principalmente, pela escola 

pública. 
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APÊNDICE 

 
QUESTIONÁRIO AO PROFESSOR 

FINALIDADE: 

 Contribuir com a pesquisa de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). 

 Identificar as práticas avaliativas utilizadas no cotidiano escolar. 

 Confrontar concepções de avaliação apresentada por docentes com 

documentos oficiais. 

ESCLARECIMENTO: 

 Trata-se de uma pesquisa para o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) 

desenvolvida por Danieli BrusaferrI orientada pela Prof.ª Dr.ª. Ednéia Consolin Poli 

do curso de Pedagogia do Centro de Educação, Comunicação e Artes da 

Universidade Estadual de Londrina. Qualquer participante poderá recusar-se a 

participar ou retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma. O sigilo das 

informações será preservado através de adequada codificação dos instrumentos de 

coleta de dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de 

locais interessa a esse estudo. Todos os registros efetuados no decorrer desta 

investigação serão usados para fins unicamente acadêmico-científicos e 

apresentados na forma de TCC, não sendo utilizados para qualquer fim comercial. 

Desde já agradecemos sua colaboração e nos comprometemos com a 

disponibilização dos resultados obtidos nesta pesquisa, tornando-os acessíveis a 

todos os participantes que se interessarem. 

1) Dados pessoais: 

Idade:____________________________________________________________ 

Sexo:____________________________________________________________ 

Tempo de atuação docente:_________________________________________ 

Turma de atuação:_________________________________________________ 

Formação:________________________________________________________ 

2)  A partir de suas concepções, o que é avaliação?  
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3) Como você avalia seu aluno?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Atribua valores aos itens abaixo conforme o peso e relevância dos 
instrumentos utilizados na avaliação de seus alunos. Obs: A soma dos itens 
deve totalizar 100.  
 

Provas:_____________________________________________________________ 
 
Trabalhos individuais:__________________________________________________ 
 
Trabalhos em grupos:__________________________________________________ 
 
Atividades Orais:______________________________________________________ 
 
Outros: quais?________________________________________________________ 
 

5) Como você decide sobre a aprovação ou reprovação de seu aluno?  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6) Quais orientações você recebe do sistema escolar e equipe pedagógica 
referente à promoção do educando?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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7) Quais documentos oficiais (LBD, PCN’s, DIRETRIZES, entre outro) você 
utiliza como base para avaliar e promover seu aluno? O que ele(s) 
aponta(m)?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


