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“Um dos maiores danos que se pode causar 

a uma criança é levá-la a perder a confiança 

na sua própria capacidade de pensar.” 

(Emília Ferreiro) 
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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta uma pesquisa sobre avaliação da aprendizagem. O 
problema foi delimitado no que pensam os alunos do quinto ano do ensino 
fundamental sobre avaliação da aprendizagem. Nosso objetivo com esse trabalho é 
analisar a concepção de avaliação que os alunos possuem. A pesquisa é relevante, 
pois traz reflexões sobre práticas avaliativas no contexto escolar, dá voz aos alunos 
do quinto ano do ensino fundamental e disponibiliza dados e análises sobre o 
pensamento e os sentimentos dos alunos com relação ao tema em questão. A 
pesquisa é qualitativa, para isso definimos como delineamento ou meios de 
investigação, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Para a coleta de 
dados o instrumento utilizado foi o questionário semiestruturado, contendo quatro 
perguntas que contemplam situações que levam os alunos a construir  seu 
pensamento sobre a avaliação.  Com a análise dos dados levantados, conclui-se 
que os alunos não compreendem os objetivos das avaliações que são submetidos e 
sentem-se desconfortáveis em tais momentos, não colaborando para o seu avanço 
na aprendizagem. O resultado da pesquisa aponta a necessidade de transformação 
dos processos de avaliação, com objetivo de melhorar a qualidade da 
aprendizagem.  
 

Palavras Chaves: Avaliação da aprendizagem. Concepção de avaliação. Pesquisa. 
Anos iniciais do ensino fundamental. 5º ano do ensino fundamental. Pesquisa com 
alunos. 
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ALMEIDA, Jacqueline Daniele França de. What did the students of the 5th year of 
primary school think about the assessment of learning? 2015. 54 f. Final Term 
paper (Degree in Pedagogy) - 2015. 54 f. – State University of Londrina (UEL), 

Londrina, 2015. 
 

ABSTRACT 

 

This study presents a survey on assessment of learning. The problem was delimited 
on what think the students of the fifth grade of elementary school on assessment of 
learning. Our goal with this study is to analyze the concept of evaluation that students 
possess. . The research is relevant because it will provide data and analysis related 
to what the students think and feel about the issue in question, besides, it brings 
reflections of evaluative practices on the school context and gives voice to the 
students of the fifth grade of the elementary school. The research is qualitative, for 
that we define as design or research media, literature and field research. To collect 
field data, the instrument used was a semi-structured questionnaire. With the 
analysis of the data, it is concluded that students do not understand the objectives of 
the assessments, they undergo and feel uncomfortable and in such moments, do not 
contribute to its advancement in learning. The result of the research shows the need 
for transformation of the evaluation process, in order to improve the quality of 
learning. 
.  

Keywords: : Assessment of learning. Design evaluation. Research. Learning. 

Evaluation processes. First years of the elementary school. Fifth grade of the 
elementary school. Research about students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Fracassar só é grave quando não se consegue identificar as causas do 
insucesso. Avaliar e apreciar as razões de nossa incapacidade 

momentânea já é uma vitória. Organizar-se tecnicamente para reduzir 
progressiva e metodicamente a imperfeição é a melhor e a mais 

incontestável das funções pedagógicas.” 
 

(Celestin Freinet) 

 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta uma pesquisa sobre 

a temática da avaliação da aprendizagem. 

Ao pesquisar sobre avaliação escolar, foi feita, inicialmente, uma 

contextualização histórica, estudando os conceitos, modalidades, funções e 

instrumentos de avaliação. A partir desse referencial teórico, defini que seria feita 

uma pesquisa de campo na tentativa de compreender como a avaliação é entendida 

e sentida pelos alunos do ensino fundamental. 

A pesquisa foi feita em uma sala do quinto ano do ensino 

fundamental de uma escola municipal de Londrina. O quinto ano foi escolhido para a 

pesquisa porque acreditei que eles já construíram uma concepção de avaliação ao 

longo do seu processo de escolarização, concepção essa que eu precisava 

conhecer. 

Utilizamos como instrumento da pesquisa de campo um 

questionário, elaborado a partir de perguntas que esclarecessem o que pensam os 

alunos sobre a avaliação escolar. Para essa compreensão, buscamos, por meio da 

análise dos dados coletados, responder às seguintes questões: 

 

 Os alunos compreendem por que são avaliados? 

 Como os alunos são avaliados?  

 Os instrumentos avaliativos são diversificados? 

 A escola proporciona aos alunos diferentes momentos de 

avaliação durante o processo? 

 O que sentem os alunos ao serem avaliados? 

 

Partindo de tais questionamentos, a pesquisa foi delimitada na 

colocação: o que pensam os alunos do 5º ano do ensino fundamental sobre 

avaliação da aprendizagem? 
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O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a concepção de avaliação 

que os alunos do 5º ano do ensino fundamental têm. 

A fim de materializar o objetivo geral, os objetivos específicos da 

pesquisa foram definidos como: 

 Construir um corpo teórico que fundamente a análise dos dados 

levantados; 

 Levantar o pensamento dos alunos por meio de um questionário 

semiestruturado; 

 Categorizar os dados, a fim de identificar o pensamento avaliativo 

presente nas representações dos alunos do 5º anos do Ensino 

Fundamental; 

 Analisar os dados levantados; 

 Formular hipóteses para justificar a construção dos pensamentos 

dos alunos. 

A motivação inicial para a realização desta pesquisa sobre avaliação 

escolar surgiu a partir de inquietações pessoais, que envolviam um familiar com 

dificuldades no ensino fundamental nos momentos de avaliação. Na posição de 

acadêmica do curso de pedagogia, senti necessidade de aprofundar meus estudos 

sobre o tema. Isso deu-se pelo fato de crer na necessidade de relacionar o 

conhecimento teórico adquirido na graduação, sobre a avaliação escolar, com a 

realidade que os alunos vivenciam na prática. 

Durante a elaboração dessa pesquisa, constatou-se que não há 

muitos trabalhos que tenham como foco o pensamento do aluno do ensino 

fundamental à respeito da avaliação escolar. Há relevância social, pois serão 

disponibilizados dados e análises sobre o pensamento dos alunos a respeito do 

tema. Demonstrando a necessidade de mudança ou transformação de práticas 

avaliativas que estão acontecendo atualmente no contexto escolar, práticas que 

algumas vezes não colaboram no alcance dos objetivos de aprendizagem. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo. Para coleta de dados, o instrumento definido e utilizado foi o 

questionário. 

 Esse trabalho foi organizado em: 

 Introdução; 
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 Contextualizando a história da avaliação da aprendizagem; 

 Avaliação da aprendizagem e suas características; 

 Caminho metodológico; 

 Discussão dos dados levantados; 

 Considerações finais. 

A introdução buscou situar o leitor sobre o tema, objetivos, 

justificativa e estrutura do trabalho. 

No primeiro capítulo, foi feita uma contextualização da história da 

avaliação da aprendizagem e de quando ela começa a fazer parte dos processos 

escolares. 

No segundo capítulo foram discutidos os conceitos, as modalidades 

e as funções da avaliação sob o enfoque de diferentes teóricos da educação. 

No terceiro capítulo foi descrito o caminho metodológico percorrido 

durante a pesquisa, o instrumento de coleta de dados, o campo de pesquisa, o 

cenário pesquisado e as personagens da pesquisa. 

O quarto capítulo é propriamente a discussão dos dados coletados e 

a fundamentação teórica para análise desses dados. 

Após a discussão dos dados foram elaboradas as considerações 

finais do trabalho, ou seja, o fechamento da pesquisa com as conclusões e 

inferências. 

E, por fim, foram colocadas todas as referências bibliográficas 

utilizadas para a fundamentação teórica da pesquisa. 
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2 CONTEXTUALIZANDO A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação, antes de mais nada, é uma atitude humana que faz 

parte de nossas vidas. Assim, avaliamos e somos avaliados o tempo todo no dia-a-

dia, da mesma forma. Antes de qualquer tomada de decisão, avaliamos o contexto 

da situação. 

No entanto, segundo Hoffmann (2006a), quando nos referimos a 

avaliação escolar, ela tem outro sentido bem diferente das avaliações que 

realizamos no nosso cotidiano. Deste modo, como a avaliação faz, de certa forma, 

parte da história do ser humano, ela também encontra-se presente nos primeiros 

processos de ensino institucionalizado que a humanidade criou. 

Ao revisitarmos a história da humanidade, não encontramos muitos 

dados na literatura referentes ao surgimento da avaliação no contexto escolar em 

épocas mais remotas. Entretanto, conforme Depresbiteris e Tavares (2009, p. 27-

28), a avaliação já era utilizada na Grécia Antiga. 

 

Conta a lenda que a avaliação surgiu na Grécia antiga, quando a 
Esfinge propôs a Édipo o seguinte enigma: “O que é que pela manhã 
anda com quatro patas, ao meio-dia com duas patas e à noite anda 
com três?”. [...] Esse enigma talvez possa ser considerado como uma 
forma pioneira de teste oral, pelo qual uma pessoa deve pensar nas 
palavras e descobrir as relações entre as ideias que elas 
representam. 

 

Retomando a citação de Depresbiteris e Tavares (2009, p. 28), 

compreendemos que, já nos primórdios, existia a necessidade de avaliar 

conhecimentos, capacidades e habilidades. Também, na China imperial, era 

possível verificar a presença da avaliação na medida em que se utilizavam as 

provas para promover ou demitir os oficiais do imperador Shun em 2.205 a. C. 

De acordo com o referido autor, é possível verificar que a avaliação 

surge na historia da humanidade em forma de exame, e tinha como finalidade o 

controle social. Ou seja, era utilizada a serviço da classificação e seleção.  

Mais tarde nas universidades medievais do século XV, os exames 

foram utilizados para obter títulos de bacharel, licenciatura e mestrado. Conforme 

Perrenoud (1999), a avaliação escolar nasceu com os colégios e toma o perfil de 

avaliação da aprendizagem por volta do século XVII. No Brasil, essa avaliação foi 
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introduzida pelos jesuítas nos séculos XVI e XVII, dentro de um projeto pedagógico 

chamado Ratio Studiorum. A pedagogia jesuíta do século XV tinha uma atenção 

especial para com as provas e os exames. No caso da pedagogia Comeniana do 

século XVII, não era levado em conta o uso dos exames como meio de estimular os 

alunos ao trabalho intelectual de aprendizagem. Comenius acreditava que o medo é 

um excelente fator para manter a atenção dos alunos, o medo da ameaça dos 

exames. Os exames eram utilizados como forma de ameaça para disciplinar os 

alunos e obter sua atenção (LUCKESI, 2005). 

Analisando a história da humanidade, é possível verificar que, nos 

primórdios dos processos avaliativos, estes tinham por objetivo examinar 

comportamentos e provar competências. Por conta disso, temos uma herança 

psicológica que, segundo Luckesi (2005), é denominada “herança examinatória”, 

fruto de uma longa história relacionada aos abusos nos exames. Devido à exaustão 

a qual fomos submetidos ao sermos examinados, além de sermos ameaçados pelas 

notas das provas. No entanto, essa não é uma realidade tão distante, muitas 

práticas pedagógicas atuais ainda demonstram conter esta concepção avaliativa. 

Sobre esta visão examinatória, Luckesi (2005, s.n) afirma sobre os 

exames: 

 

[...] eles operam com desempenho final. Ao processo de exame não 
interessa como o respondente chegou a essa resposta, importa 
somente a resposta. Em consequência dessa primeira característica, 
vem a segunda: os exames são pontuais, o que significa que não 
interessa o que estava acontecendo com o educando antes da prova, 
nem interessa o que poderá acontecer depois. Só interessa o aqui e 
agora. [...] Os exames são cortantes, na medida em que só vale o 
aqui e o agora, nem o antes nem o depois. Em terceiro lugar, os 
exames são classificatórios, ou seja, eles classificam os educandos 
em aprovados ou reprovados, ou coisa semelhante, estabelecendo 
uma escala classificatória com notas que vão de zero a dez. São 
classificações definitivas sobre a vida do educando. Elas são 
registradas em cadernetas e documentos escolares, “para sempre”. 

 

De acordo com Luckesi (2005) os exames não buscam identificar o 

processo de aprendizagem do aluno, mas sim, avaliar simplesmente a resposta 

dada, classificando em favorável ou não. Já a avaliação da aprendizagem não tem 

por objetivo classificar o aluno, mas contribuir progressivamente com a sua 

aprendizagem. Em outras palavras, o professor busca, na avaliação, levantar as 
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falhas no processo de aprendizagem e retomar o conteúdo, redirecionando o 

processo de ensino para que o aluno atinja os objetivos propostos. 

Vale dizer que, durante muito tempo, a prática dos exames foi muito 

utilizada no contexto escolar com o objetivo de verificar o rendimento do aluno, fato 

que impulsionou o surgimento da Docimologia. Depresbiteris e Tavares (2009, p. 

13), Landsheere (1976) afirma que Docimologia é “uma ciência que tem por objeto o 

estudo sistemático dos exames, do sistema de atribuição de notas e do 

comportamento dos examinadores e dos examinandos”. 

Conforme Sant‟anna (1995), os instrumentos docimológicos não 

visam atribuir um valor ou uma nota para o conhecimento do aluno. Priorizam 

verificar o que o aluno aprendeu e o que não aprendeu. Como se este 

comportamento avaliativo bastasse para a escola, se descomprometendo com a 

reorganização pedagógica, a fim de fazer o aluno aprender o que ainda não 

conseguiu. 

Depresbiteris e Tavares (2009) relata que, a avaliação docimológica, 

teve como expoente na França, Henri Pierón (1920) e nos Estados Unidos, Horace 

Mann, o qual criou, no século XIX, um sistema de testes escritos na tentativa de 

substituir os testes orais. 

Paralelamente à avaliação docimológica, a avaliação da 

aprendizagem sofreu, também, influência da psicometria: 

 

Etimologicamente, psicometria representa a teoria e a técnica de 
medida dos processos mentais, especialmente aplicada na área da 
Psicologia e da Educação. Ela se fundamenta na teoria da medida 
em ciências em geral, ou seja, do método quantitativo que tem, como 
principal característica e vantagem, o fato de representar o 
conhecimento da natureza com maior precisão do que a utilização da 
linguagem comum para descrever a observação dos fenômenos 
naturais (PASQUALI, 2009, s.n). 

 

Conforme a citação acima, a avaliação escolar também sofreu 

grande influência da Psicologia, quando passou a acreditar que existe um 

comportamento único e uma aprendizagem padrão para o ser humano, 

desconsiderando, assim, a subjetividade humana e o contexto social.  

Sobre este aspecto, Depresbiteris e Tavares (2009) afirma que essa 

influência é considerada um obstáculo para o desenvolvimento da avaliação 

educacional, pois esse tipo de avaliação dá ênfase à instrumentos padronizados, e a 
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avaliação da aprendizagem envolve a subjetividade. Deste modo, é possível afirmar 

que a padronização prejudica os aspectos subjetivos que devem compor um 

instrumento avaliativo, na medida que o professor, ao avaliar a aprendizagem do seu 

aluno, leva em conta quem é esse sujeito e como ele aprende. Por esse motivo, não 

podemos simplesmente criar modelos avaliativos, desconsiderando as 

especificidades dos contextos e as individualidades dos alunos que estão sendo 

avaliados. 

Um exemplo claro dos prejuízos irreparáveis da avaliação 

psicométrica na escola foi a proposição de Binet e Simon (1905), quando buscaram 

atrelar as condição intelectual às consequências de condição social. Como resultado 

dessa associação, propuseram a relação entre delinquência e pobreza, que gera a 

carência de inteligência. A associação levou durante anos a segregação escolar das 

crianças consideradas “incapazes” em salas especiais.  

Diante deste contexto, pode-se constatar claramente, os processos 

seletivos e excludentes do contexto da escola, uma vez que a humanidade passa a 

considerar a condição intelectual fruto da sua condição social. 

Para Depresbiteris e Tavares (2009), Tyler (1940) é considerado um 

marco na história da avaliação, por ter inovado ao propor atividades avaliativas 

diversificadas, incluindo fichas de registro, questionários, observações e outras 

formas de coletar dados que poderiam evidenciar o aprendizado do aluno. Em 

função disso, a avaliação que antes era vista apenas como a aplicação de testes 

ganhou maior amplitude. Tyler (1940) também defendia a ideia de que, as atitudes, 

as práticas e as interações dos alunos também poderiam ser avaliadas. A partir daí, 

vários estudiosos foram sedimentando a ideia da avaliação como um processo mais 

amplo e não apenas intelectual. Essa inovação fez com que a avaliação tomasse 

uma conotação mais ampla, cheia de possibilidades que estão de acordo com os 

objetivos da educação escolar, que são, resumidamente, promover a aprendizagem 

do aluno. 

Conforme Depresbiteris e Tavares (2009), na década de 60, 

Cronbach (1982) discute a necessidade de superar a avaliação como um julgamento 

final, para ele: 

 

[...] deveria ser definida em seu aspecto mais amplo: atividade 
diversificada que exige a tomada de vários tipos de decisão e uso de 
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grande número de informações. [...] a avaliação deveria pautar-se na 
comparação dos resultados com os objetivos do próprio programa 

(DEPRESBITERIS; TAVARES, p. 32). 
 

Retomando essa citação de Depresbiteris e Tavares (2009), 

podemos perceber que a ideia de avaliação pontual começava a ser descartada e 

assumida como um processo.O autor afirma que outro teórico direcionador da 

avaliação para tomada de decisão foi Stuffebeam (1993), ao afirmar que a avaliação 

deveria ser um processo, que cada etapa deveria ser avaliada, ser contínua, linear e 

fornecer dados para possibilitar a tomada de decisões. 

De acordo com o pensamento de Stuffebea  (1993), uma inquietação 

surge na tentativa de alcançar uma resposta: se não há tomada de decisão após a 

avaliação da aprendizagem do aluno, qual o sentido de avaliá-lo?  

Depresbiteris e Tavares (2009) também cita o pensamento avaliativo 

de Stake (1982). Para ele, a avaliação deveria favorecer a obtenção de várias 

informações do processo de ensino-aprendizagem, relacionado a um programa 

curricular para uma tomada de decisão. Sua concepção de avaliação é: 

 

[...] a de que ela esteja voltada mais para as atividades do programa 
do que para seus objetivos. Stake denomina a avaliação de 
responsiva, que deve detalhar os vários procedimentos e apresentar 
diferentes momentos. Para esse estudioso, importa o que está 
ocorrendo no programa, a reação das pessoas e as reflexões feitas, 
o que configura a avaliação responsiva como essencialmente 
formativa, sem, entretanto, tirar-lhe a possibilidade de ser também 
somativa (STAKE, 1982 apud DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009, p. 
33). 

 

Para Stake (1982 apud DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009, p. 33), 

avaliação deve ser um processo continuo, uma vez que o professor tem a 

possibilidade de avaliar o aluno em diferentes momentos do processo de 

aprendizagem. Contudo, o foco destas possiblidades avaliativas está nas atividades 

propostas, no lugar de privilegiar os objetivos. 

Diante de tantas concepções avaliativas construídas ao longo da 

história educacional, é possível, ainda hoje, verificar a presença de diferente  

concepções avaliativas nas práticas pedagógicas. Esse fato justifica-se ao dizer que 

as ações do professor refletem as suas concepções de ensino, aprendizagem e 

avaliação, quando não empregadas adequadamente podem prejudicar o 
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aprendizado dos alunos. Sobre este aspecto, Luckesi (1991 apud DEPRESBITERIS; 

TAVARES, 2009, p. 29), afirma que: 

 

“[...] nossa prática educativa atual ainda está permeada de alguns 
procedimentos propostos no Ratio Studiorum: no momento da prova 
os alunos não podem perguntar nada, e o tempo para realizá-la deve 
ser rigorosamente mantido.” 

 

No entendimento de Luckesi (2001), as escolas brasileiras ainda 

abrigam professores que usam a avaliação de forma autoritária, para ameaçar e 

hostilizar os alunos. Agindo assim, o professor revela que o seu entendimento é de 

que ele deve avaliar os comportamentos ao invés do conhecimento. Assim, tal uso 

autoritário da avaliação transforma-se em mecanismo disciplinador de condutas 

sociais, as quais oprimem o aluno e formam cidadãos submissos e desprovidos de 

senso crítico. 

Infelizmente, ainda encontramos práticas avaliativas sendo utilizadas 

como medidas comparativas, seletivas e excludentes, prejudicando o 

desenvolvimento do aluno e colaborando com o fracasso escolar. 

Perrenoud (1999, p. 11) afirma que: 

 

A avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à criação de 
hierarquias de excelência. Os alunos são comparados e depois 
classificados em virtude de uma norma de excelência, definida no 
absoluto ou encarnada pelo professor e pelos melhores alunos. 

 

Godoi (2004, p. 40) faz uma reflexão sobre esses padrões de 

excelência: “se avaliamos as crianças, baseados em critérios de excelência e um 

padrão de criança, estamos contemplando e respeitando as diferenças? Será que 

todas as crianças são iguais e crescem no mesmo ritmo?” A resposta é não. Cada 

criança aprende em seu ritmo, dentro de suas possibilidades. O que precisamos 

avaliar é se o seu desempenho está de acordo com o seu potencial. 

O que não deve acontecer é o seu desempenho ficar aquém daquilo 

que ela é capaz de fazer, a avaliação deve ser usada em benefício da criança. Para 

Godoi (2004, p. 102), a avaliação pode ser usada, 
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[...] a favor da criança, na medida em que o professor a observa para 
conhecê-la e atender seus interesses e curiosidades, para refletir 
sobre seu trabalho, para mudá-lo e aprimorá-lo constantemente. No 
momento em que o professor pensa sobre as crianças e conhece 
suas características, não para compará-las, para julgá-las e 
classificá-las, mas para organizar o trabalho, para proporcionar um 
ambiente rico, prazeroso, com estímulos que vá ao encontro dos 
seus interesses, a avaliação pode ser positiva e favorecer o 
crescimento, tanto da criança quanto do adulto. 

 

Ao fazer uma reflexão sobre a citação de Godoi (2004), pode-se 

inferir que, na prática, nem sempre o professor tem essa clareza. Há situações em 

que o aprendizado não está ocorrendo devidamente e a criança participa do 

processo sem nenhuma atenção para as suas necessidades. Normalmente, se ela 

não acompanha o resto da turma, fica deslocada e é excluída, como se a sua 

condição diferenciada de aprendizagem fosse um problema e não uma característica 

que deve ser compreendida e respeitada pelo professor. 

Sabemos que, em meio a tantos desafios postos para a educação, o 

professor, muitas vezes, não se sente preparado. É neste momento que ele deve 

substituir o discurso da incapacidade pela busca por formação continuada. Sobre 

este aspecto, Hoffmann (2005a, p. 16) diz que: 

 

Os professores, ao inovar suas práticas, devem estar conscientes 
das concepções que regem suas ações. A sua credibilidade 
profissional está em jogo, porque toda a sociedade inicia a contestar 
os parâmetros da avaliação educacional pela arbitrariedade e 
fragilidade teórica várias vezes percebidas. 

 

Retomando o pensamento de Hoffmann (2005a), compreendemos 

que inovar pressupõe refletir sobre concepções e práticas presentes na organização 

do trabalho pedagógico. Como também levar em conta o perfil dos seus alunos, 

diversificar seus instrumentos de avaliação e buscar alcançar os objetivos propostos 

no ensino. 
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3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Reiteramos que insucesso e erro, em si, não são necessários para o 
crescimento. Porém, desde que ocorram, não devemos fazer deles fontes 
de culpa e de castigo, mas trampolins para o salto em direção a uma vida 

consciente, sadia e feliz. 
Luckesi 

 

Ao propor uma discussão sobre avaliação da aprendizagem no 

contexto da escola, sabe-se que não é uma ação isolada, pois, vários são os 

profissionais da educação e pesquisadores da área empenhados nesta reflexão, na 

medida em que reconhecem que a avaliação é um dos elementos fundamentais 

para a consolidação de uma educação de qualidade.   

Sabemos que a concepção de avaliação reflete o posicionamento 

filosófico do autor, mostra qual é a sua concepção de educação. As ações do 

professor na sala de aula também irão refletir suas concepções de avaliação e, 

consequentemente, de educação. Por isso, é tão importante que ele compreenda 

esses conceitos. De acordo com Alvarenga e Mezzaroba (1999, p. 39): 

 

À medida em que se esclareçam alguns conceitos, é possível 
melhorar a compreensão do processo. A clareza sobre os conceitos 
de medir e avaliar, portanto, torna-se muito importante quando se 
quer aprofundar a questão das concepções dos professores e alunos 
sobre avaliação da aprendizagem escolar. 

 

Retomando o pensamento de Alvarenga e Mezzaroba (1999), 

entendemos que quanto mais compreensão o professor tiver sobre o processo de 

avaliação, e sobre o tipo de homem que deseja formar, melhor serão direcionadas 

as suas práticas avaliativas. Em contrapartida, quando o aluno compreende por que 

está sendo avaliado, suas ações também se modificam. 

A visão de homem e de mundo reflete nas ações do professor na 

sala de aula, de acordo com Alvarenga e Mezzaroba (1999, p. 49), 

 

[...] com a visão que tem de homem e de mundo e dos objetivos que 
traça para o agir educativo, o professor opta por determinado modelo 
de Educação que, em linhas gerais, estará mais vinculado à 
manutenção ou transformação social. Como consequência, o “fazer 
pedagógico”, do qual faz parte a avaliação, estará comprometido 
politicamente com os pressupostos que sustentam tais ações. 
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Retomando essa citação de Alvarenga e Mezzaroba (1999), 

compreendemos que a sala de aula é o espaço onde o professor reproduz 

ideologias. Ele tem nas mãos instrumentos que podem colaborar para uma prática 

avaliativa mais justa e mais articulada com a educação transformadora, por isso há a 

necessidade da clareza de suas concepções. 

Na tentativa de problematizar o conceito avaliativo no contexto 

escolar, Haydt (1992) afirma que a avaliação é mais ampla do que o simples ato de 

aprovar ou reprovar os alunos ou aferir-lhes notas. A avaliação vai além, pois 

fornece elementos que informam ao professor e ao aluno se estão conseguindo 

avançar, tanto no ensino como na aprendizagem.  

Segundo Haydt (1992, p. 10), um dos fatores que tem contribuído 

para uma prática equivocada da avaliação da aprendizagem na escola é, ainda, 

encontrarmos professores que confundem os conceitos de testar, medir e avaliar. Na 

tentativa de esclarecer, a referida autora esclarece que “testar é verificar um 

desempenho através de situações previamente organizadas. [...] Medir é descrever 

um fenômeno do ponto de vista quantitativo”.  Mas, o que é avaliar? Para Haydt 

(1992, p. 10), 

 

Avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, 
tendo como base uma escala de valores. Assim sendo, a avaliação 
consiste na coleta de dados quantitativos e qualitativos e na 
interpretação desses resultados com base em critérios previamente 
definidos. 

 

Analisando a fala de Haydt (1992) é possível inferir que não basta à 

escola apenas testar ou medir o conhecimento dos alunos, é preciso avaliar o que 

eles foram capazes de aprender. Porque, enquanto os primeiros – medir e testar - 

dizem respeito a um processo descritivo, a avaliação refere-se à interpretação. Dito 

de outra forma, ao avaliar, o professor colhe dados tanto quantitativos como 

qualitativos da aprendizagem do aluno, uma vez que estes dados se 

complementam, e ao mesmo tempo, são necessários para evidenciar se os objetivos 

do ensino estão sendo alcançados. 

Luckesi (1978) concordando com o pensamento de Haydt (1992) 

define a avaliação como um “juízo de valor sobre manifestações relevantes da 

realidade tendo em vista uma tomada de decisão” (apud LUCKESI, 2001, p. 33). 

Portanto, se a avaliação implica em uma tomada de decisão ela não é um fim em si 
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mesma, e é por meio das informações que desvela que o professor deve replanejar 

suas ações. Seja para retomada do conteúdo quando o resultado não for satisfatório 

ou para avançar caso já tenha atingido seus objetivos. 

Diante desta afirmativa, a avaliação configura-se como uma ação em 

movimento, na medida em que opera com desempenhos provisórios que podem ser 

alterados a qualquer momento afirma Luckesi (2005). Assim, a avaliação subsidia o 

processo de busca dos melhores resultados, uma vez que é parte de um movimento 

construtivo que funciona em articulação com o projeto pedagógico da escola.  

Depresbiteris e Tavares (2009, p. 35) reforçam o pensamento de 

Luckesi (2005) quando dizem que a avaliação: 

 

[...] diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a 
obtenção de configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer 
ante ou com ele. A verificação é a ação que congela o objeto; a 
avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de 
ação. 

 

Analisando as definições avaliativas proferidas por Luckesi (1978), 

como a de Depresbiteris e Tavares (2009), podemos verificar que ambas apontam a 

necessidade do professor ter uma postura de tomada de decisão frente aos 

resultados do processo de aprendizagem dos seus alunos. Vale dizer que esta 

tomada de decisão deve impulsionar o professor a reorganizar suas práticas 

pedagógicas, tendo por objetivo buscar que seus alunos construam as suas 

aprendizagens que ainda não foram adquiridas, uma vez que são fundamentais para 

o seu sucesso educacional. 

Sobre este movimento avaliativo da aprendizagem, Perrenoud 

(1999, p. 15) diz que, avalia-se para agir, para redirecionar a metodologia ou para 

resgatar o conhecimento do qual o aluno não se apropriou e, assim, promover, de 

fato, seu aprendizado. Deste modo, verificar e constatar o que o aluno não aprendeu 

e simplesmente registrar as suas dificuldades, não faz com que ele as supere, “o 

diagnóstico é inútil se não der lugar a uma ação apropriada. Uma verdadeira 

avaliação formativa é necessariamente acompanhada de uma intervenção 

diferenciada”. 

Diante deste pensamento de Perrenoud (1999), indagações surgem 

na tentativa de buscar resposta para a seguinte pergunta: Quem é o responsável 



21 

 

pela tomada de decisões após obter os resultados da avaliação do aluno na busca 

de uma nova intervenção pedagógica? 

Todos nós sabemos que o responsável imediato por essa tomada de 

decisão é o professor. É ele quem vai analisar os resultados da avaliação para 

repensar sua metodologia e direcionar o seu olhar para identificar as possíveis 

falhas no processo, na tentativa de saná-las. 

Vale dizer que, neste movimento de retomada do ensino e da 

aprendizagem, é fundamental a participação ativa do aluno no processo, uma vez 

que ele terá conhecimento de suas dificuldades e poderá, através de uma 

autoavaliação, verificar seus erros e acertos. E, assim, buscará melhorar. Sozinho, o 

professor não transforma dificuldade em aprendizagem. A participação ativa do 

aluno é necessária. 

De acordo com Carvalho (2005, p. 3): 

 

Avaliar a aprendizagem de nossos alunos não é uma ação isolada de 
outros aspectos do ambiente escolar, tampouco restrita ao uso de 
um conjunto de instrumentos, como provas e trabalhos escolares. Ao 
contrário, o que significa dizer que uma série de elementos deve ser 
considerada, como por exemplo, o projeto político-pedagógico da 
escola, a perspectiva de melhoria do trabalho escolar, a possibilidade 
de democratização da educação [...]. 

 

Carvalho (2005) provoca uma reflexão sobre a interdependência da 

avaliação com os outros elementos que compõe o contexto escolar. O primeiro deles 

é o Projeto Político Pedagógico, que contém as concepções da equipe escolar 

sobre: Por que avaliar; o que avaliar e como avaliar. 

Conforme Hadji (2001, p. 49), a avaliação: 

 

[...] não é uma medida; que se inscreve em um processo de 
comunicação/negociação, por referência à sua característica 
essência: é uma operação de confronto, de correlação, entre 
expectativas e uma realidade. [...] Essas expectativas são 
essencialmente sociais. É preciso estabelecer expectativas legítimas, 
o que nem sempre é evidente [...] pode exigir negociações. 

 

Pensando sobre a definição de Hadji (2001), podemos acreditar que 

a avaliação é influenciada por múltiplas expectativas, tais como: as expectativas do 

professor, do aluno, da escola e dos pais. Entretanto, para que a avaliação beneficie 
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de forma ímpar o aluno, é preciso que o professor entenda que essas expectativas, 

na maioria das vezes, influenciam a avaliação.  

Portanto, de acordo com o conceito de Bloom, Hasting e Madaus 

(1971 apud SANT‟ANNA, 1995, p. 177), a avaliação 

 

[...] é um método de adquirir e processar evidências necessárias para 
melhorar o ensino e a aprendizagem; inclui uma grande variedade de 
evidências que vão além do exame usual de “papel e lápis”; é um 
auxílio para clarificar os objetivos significativos e as metas 
educacionais, e é um processo, para determinar em que medida os 
alunos estão se desenvolvendo dos modos desejados; é um sistema 
de controle da qualidade, pelo qual pode ser determinada, etapa por 
etapa do processo ensino-aprendizagem, a efetividade ou não do 
processo e em caso negativo, que mudanças devem ser feitas para 
garantir sua efetividade; é ainda um instrumental da prática 
educacional para verificar se procedimentos alternativos são ou não 
igualmente efetivos ao alcance de um conjunto de fins educacionais; 
envolve uma coleta sistemática de dados, por meio dos quais se 
determinam as mudanças que ocorreram no comportamento do 
auno, em função dos objetivos educacionais e em que medida estas 
mudanças ocorrem. 

 

Esse conceito também aponta a necessidade de uma tomada de 

decisão, de procedimentos alternativos e mudanças que precisam ser feitas, 

dependendo dos resultados dos alunos. Menciona, também, o caráter instrumental 

da avaliação. Fala sobre qualidade e desenvolvimento do aluno, relacionados às 

expectativas e padrões. 

Outro aspecto importante do processo de avaliação problematizado 

por Hoffmann (2006a) diz respeito à oposição entre a avaliação classificatória e a 

avaliação mediadora. De acordo com a autora, estas duas posturas avaliativas são 

naturalmente opostas. A avaliação classificatória se resume a correções de provas e 

tarefas para verificar qual o nível do aluno, através de respostas certas ou erradas, o 

que, consequentemente, gera a aprovação ou a reprovação (método tradicional). 

Enquanto a avaliação mediadora, de acordo com Hoffmann (2006a, p. 75), 

caracteriza-se por 
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[...] analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em 
situação de aprendizagem (verbais, escritas ou outras produções), 
para acompanhar as hipóteses que vêm formulando a respeito de 
determinados assuntos, em diferentes áreas de conhecimento, de 
forma a exercer uma ação educativa que lhes favoreça a descoberta 
de melhores soluções ou a reformulação de hipóteses 
preliminarmente formuladas. Acompanhamento esse que visa ao 
acesso gradativo do aluno a um saber competente na escola e, 
portanto, sua promoção a outras séries e graus de ensino. 

 

Essa definição de avaliação mediadora está em consonância com 

uma educação democrática, voltada para o desenvolvimento do pensamento crítico 

e reflexivo do estudante, por meio de oportunidades em que possa, a partir de 

problematizações, elaborar suas próprias hipóteses. 

Após as reflexões sobre os enfoques proferidos por diferentes 

teóricos sobre a avaliação, podemos dizer que a avaliação precisa estar a serviço da 

aprendizagem e ter como foco o aluno. Assim, a partir do momento em que o 

processo de aprendizagem do aluno foi avaliado e constatou-se que ele se 

modificou, construiu conhecimento e avançou, os objetivos do ensino foram 

atingidos. Em contrapartida se não logrou êxito, as etapas do processo de ensino e 

aprendizagem precisam ser levantadas, a fim do professor identificar onde está a 

falha e repensar suas estratégias, com objetivo de resgatar o conteúdo que o aluno 

não se apropriou. Diante desta verdade, é inadequado que professor simplesmente 

dê continuidade ao ensino e não se importe com os alunos que ficaram à margem 

deste ou daquele conhecimento. 

Para Sant‟Anna (1995, p. 25) a avaliação será bem sucedida 

quando, 

 

[...] o professor [...] caminhar a passos firmes em direção a metas 
que serão atingidas através da: “articulação de toda a vida escolar 
em torno da atividade dos alunos”. Do privilegiar a evolução sócio 
afetiva [...]. Do favorecimento à constituição de diferentes grupos de 
trabalho [...]. Da avaliação formativa que terá por pressuposto o 
acompanhamento no processo de desenvolvimento em direção às 
metas previstas. 

 

Retomando Sant‟Anna (1995), compreendemos que o professor é o 

grande articulador desse processo. A sala de aula é seu campo de trabalho, é a 

partir de suas observações, do conhecimento sobre os seus alunos e dos objetivos 

de ensino que vai planejar as atividades avaliativas. 
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Diante da afirmação de Sant‟Anna (1995), ressaltamos a importância 

do professor ao planejar a avaliação, conhecer o processo de construção dos 

diferentes instrumentos avaliativos, bem como retomar seus objetivos de ensino, a 

fim de não tornar a avaliação uma prática mecânica que cumpre com a exigência do 

sistema, e acaba não tendo nenhum sentido nem significado para o aluno. 

Sobre este cuidado necessário ao processo avaliativo, Cordeiro 

(2012, p. 153) diz que 

 

[...] o professor deve estar atento para verificar em que medida os 

procedimentos avaliativos que ele adota são decorrentes da mera 
reprodução de experiências anteriores, ou são coerentes, de fato 
com os pressupostos teóricos e com os objetivos de ensino por ele 
adotados. 

 

Para Cordeiro (2012), em nenhum momento a avaliação deve ser 

concebida como uma mera função administrativa dentro do processo de 

aprendizagem. Reafirmando esse pensamento, podemos identificar a presença da 

avaliação em vários processos do ensino, tais como: no planejamento escolar, na 

proposta pedagógica, etc.  

De acordo com Haydt (1992), a avaliação da aprendizagem possui 

três princípios básicos, sendo eles denominados de: funcional, orientador e integral.  

Para a autora (1992), a avaliação da aprendizagem é funcional, porque permite ao 

professor verificar se os objetivos de ensino estão sendo atingidos. É orientadora, 

pois mostra para os alunos quais são os seus acertos e os seus erros, como 

também indica as possibilidades de correção das falhas na aprendizagem. É integral 

por considerar as diferentes dimensões que compõem o aluno, além de julgar que 

estas dimensões podem influenciar positiva ou negativamente a aprendizagem do 

aluno. A partir destes princípios é que a avaliação é um processo que deve ser 

contínuo, planejado e sistematizado. 

Com relação à sistematização da avaliação da aprendizagem, 

Sant‟Anna (1995, p. 38) diz que “a avaliação é a sistemática de dados por meio da 

qual se determinam mudanças de comportamento do aluno e em que medida estas 

mudanças ocorreram”. 

Retomando o pensamento de Sant‟Anna (1995), compreendemos 

que as mudanças no comportamento do aluno estão relacionadas ao seu avanço no 

desenvolvimento global, desencadeadas por novas aprendizagens acadêmicas. Já 
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em que medida estas mudanças ocorreram, demonstram a qualidade do ensino 

proposto. 

Sobre isso, Demo (2002) diz que a avaliação é um processo 

permanente que sustenta o bom desempenho do aluno. Ou seja, neste aspecto a 

avaliação é vista como um meio para atingir a aprendizagem acadêmica. O fim do 

processo seria a qualidade da aprendizagem ou a capacidade do aluno em refletir 

crítica e criativamente sua cidadania por meio do manejo dos conhecimentos 

adquiridos. 

De acordo com Haydt (1992), a avaliação, neste sentido, perde a 

conotação de seletiva e classificatória e assume uma das suas modalidades a  

diagnóstica, uma vez que busca verificar ou diagnosticar em que medida os 

objetivos propostos estão sendo atingidos. Bem como informa ao professor quais 

são os conhecimentos prévios que o aluno possui sobre determinado assunto.  

Assim, a partir do diagnóstico avaliativo, o professor já sabe como 

está o processo de aprendizagem do seu aluno. Neste momento, a sua mediação é 

fundamental, a fim de resgatar aprendizagens ainda não consolidadas, bem como 

promover novas aprendizagens. 

Demo (2002, p. 92-93), quando escreve sobre a avaliação no ensino 

fundamental, diz que ela é uma condição necessária para intervenção na realidade, 

na tentativa de transformá-la. Entretanto, salienta que para avaliar o professor deve 

adotar duas estratégias essenciais, são elas: 

 

a)Construir em torno de cada aluno o conhecimento crítico 
necessário e profundo, para dar conta detalhadamente do espectro 
de suas dificuldades de aprendizagem; b)De posse de conhecimento 
sempre reconstruído, armar modos criativos de intervenção, que 
supõem, entre outras coisas, capacidade de elaboração própria, para 
que o professor possa concretamente propor saídas pertinentes.   

 

Retomando seu pensamento (2002), é possível inferir que o 

conhecimento é sempre construído e reconstruído. Portanto, é um processo 

contínuo. Assim, essas estratégias de reconstrução do conhecimento permitem que 

o aluno exercite sua criticidade, conheça seus erros e acertos e faça suas 

elaborações mentais. 

A partir deste movimento, o professor, preocupado com uma prática 

transformadora, deve refletir sobre sua ação docente, e a cada estratégia 
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pedagógica planejar intencionalmente em uma direção, conforme afirma Luckesi 

(2001). É neste contexto de mediação do processo de ensino e aprendizagem, que a 

modalidade formativa da avaliação se constitui. 

A última modalidade da avaliação é a somativa que, de certa forma, 

encerra o processo de avaliação, na medida em que soma os resultados contidos 

nos instrumentos avaliativos, classificando os alunos em aprovados ou reprovados e 

bem ou malsucedidos. 

Haydt (1992) esclarece, ainda, que para cada modalidade avaliativa 

há uma função implícita. Assim, a avaliação diagnóstica tem a função de 

diagnosticar como o processo de ensino e aprendizagem está acontecendo; a 

modalidade formativa tem a função de controlar o processo de ensino e 

aprendizagem por meio da mediação e da intervenção e; a modalidade somativa 

tem a função de classificar os resultados obtidos nas avaliações anteriores. 

A fim de esclarecer a relação existente entre as modalidades 

avaliativas e suas funções, bem como seus propósitos Haydt (1992, p. 19) elaborou 

um quadro demonstrativo que apresentaremos abaixo. 

 

Quadro 1 - Modalidades e funções da avaliação. 
Modalidade 

(tipo) 
Função 

Propósito 
(para que usar) 

Época 
(quando aplicar) 

Diagnóstica Diagnosticar 

Verificar se há presença ou ausência de 
pré-requisitos para novas aprendizagens. 
Detectar dificuldades específicas de 
aprendizagem, tentando identificar suas 
causas. 

Início do ano ou semestre 
letivos, ou no início de 
uma unidade de ensino. 

Formativa Controlar 

Constatar se os objetivos estabelecidos 
foram alcançados pelos alunos. 
Fornecer dados para aperfeiçoar o 
processo ensino-aprendizagem. 

Durante o ano letivo, isto 
é, ao longo do processo 
ensino-aprendizagem. 

Somativa Classificar 

Classificar os resultados de aprendizagem 
alcançados pelos alunos, de acordo com 
os níveis de aproveitamento 
estabelecidos. 

Ao final de um ano ou 
semestre letivos, ou ao 
final de uma unidade de 
ensino. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Haydt (1992, p. 19). 

 

Refletindo sobre as modalidades de avaliação apresentados por 

Haydt (1992), compreendemos que o professor precisa ter clareza sobre sua função, 

seu propósito e seu momento de aplicação. 

Conforme Luckesi (1996 apud ALVARENGA; MEZZAROBA, 1999, 

p. 67), pensando no propósito da avaliação diagnóstica, é preciso ter como objetivo 
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incluir o aluno, e não excluí-lo. Evitando, assim, preconceitos ou comportamentos 

padrão considerados como adequados. Quando estamos avaliando para 

diagnosticar as aprendizagens dos alunos, precisamos acolher a situação real dele, 

e direcionar ações que possibilitem mudanças. Este tipo de avaliação é integrativa, 

inclusiva, diferente de um julgamento que busca o certo ou errado. 

Fazendo uma comparação entre a concepção diagnóstica da 

avaliação segundo Luckesi (1996) e Haydt (1992), podemos identificar que Luckesi 

(1996) classifica a modalidade diagnóstica como uma ação pedagógica que busca a 

mudança. Já Haydt (1992), diz que na avaliação diagnóstica é preciso identificar as 

causas das dificuldades do aluno, o que, de certa forma, também supõe uma ação 

após o momento do diagnóstico. 

Para Blum, Hastings e Madaus (1983 apud ALVARENGA; 

MEZZAROBA, 1999), as modalidades de avaliação formativa e somativa têm 

características distintas, que podem ser observadas quando falamos de seus 

objetivos, da época em que é aplicada, dos motivos, da frequência, da atribuição de 

notas e do nível de generalização do conhecimento. 

Diante das discussões desses autores sobre as funções e 

modalidades de avaliação, compreendemos que o professor precisa conhecê-las 

para poder planejá-las e aplicá-las conforme os objetivos de aprendizagem que 

pretende alcançar. Deste modo, poderá diagnosticar se houver algum problema no 

processo e corrigi-lo a tempo de não causar nenhum tipo de prejuízo à 

aprendizagem do aluno. 

Quando o professor não compreende a importância da avaliação 

como um processo para possibilitar a aprendizagem do aluno, quando a concebe de 

maneira errônea no contexto escolar, pode prejudicar muito o aluno. Se utilizar a 

avaliação como medida de disciplinamento, classificação ou exclusão, o professor 

não cumpre sua função na escola, que é a de fazer com que o aluno aprenda os 

conhecimentos científicos necessários para a sua formação integral. 

O aluno, por sua vez, durante o seu processo de escolarização, 

pode ter experiência negativas com a avaliação e pode constituir uma compreensão 

errada devido à postura do professor e da escola. Nesta situação pode passar a 

conceber a avaliação como um instrumento educacional de opressão e não de 

emancipação e, como consequência, pode, inclusive, levar à evasão escolar. 
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Por isso, é necessário um olhar mais amplo e abrangente sobre a 

avaliação. Castro e Carvalho (2012, p. 179) esclarecem que ela fornece elementos 

para avaliar todo o processo envolvido com a aprendizagem. 

 

A avaliação não pode, pois, se limitar a uma apreciação sobre o 
desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Ela deve levar a uma 
revisão dos conteúdos selecionados, do método utilizado, das 
atividades realizadas, das relações estabelecidas em sala de aula, 
ou seja, a uma revisão do ensino, pois não existe melhor critério para 
avaliar a eficácia do ensino do que a aprendizagem dos alunos. 

 

A partir dos apontamentos de Castro e Carvalho (2012) podemos 

concluir que a avaliação, ao ser considerada uma das ferramentas do processo de 

ensino e de aprendizagem, envolve tanto o aluno que aprende quanto o professor 

que ensina. Deste modo, os resultados obtidos são fontes de reflexão tanto para os 

alunos quanto para o professor.  
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4 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

A conquista do objetivo proposto nesta pesquisa encaminhou-se 

para a adoção da abordagem qualitativa, cujo objetivo é “a compreensão, 

exploração e especificação do fenômeno, [uma vez que] o pesquisador precisa 

tentar compreender o significado que os outros dão às suas próprias situações” 

(SANTOS FILHO; GAMBOA, 1995, p. 42). Ainda sobre a abordagem qualitativa da 

pesquisa, podemos dizer que ela é 

 

[...] basicamente aquela que busca entender um fenômeno específico 
em profundidade. Em vez de estatísticas, regras e outras 
generalizações, ela trabalha com descrições, comparações, 
interpretações e atribuição de significados, possibilitando investigar 
valores, crenças, hábitos, atitudes e opiniões de indivíduos ou 
grupos. Permite que o pesquisador se aprofunde no estudo do 
fenômeno ao mesmo tempo que tem o ambiente natural como a 
fonte direta para coleta de dados (BOTELHO et al., 2014, p. 18). 

 

Dessa forma, compreendemos que neste trabalho a pesquisa 

qualitativa contribuirá para o levantamento da concepção avaliativa que os alunos do 

5º ano do Ensino Fundamental possuem. 

O delineamento da pesquisa ou os meios de investigação escolhidos 

foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Sobre a bibliografia, 

inicialmente foi feito um levantamento dos artigos e livros disponíveis e a partir do 

que foi levantado foi iniciado o estudo sobre o tema. Para Cavalcanti e Moreira 

(2010, p. 24), a pesquisa bibliográfica é “o estudo sistematizado, desenvolvido a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. Retomando Cavalcanti e Moreira (2010), compreendemos que, sendo 

um estudo do material já produzido sobre o tema, ela é indispensável para a 

elaboração de um trabalho de conclusão de curso.  

De acordo com Botelho et al. (2014, p. 21), a pesquisa bibliográfica 

pode se constituir a etapa inicial de um processo de pesquisa, seja qual for o tema 

em questão, com o objetivo de se ter um conhecimento prévio da situação em que 

se encontra um assunto na literatura da área. Portanto, é indispensável sua 

realização, antes de iniciar qualquer estudo, para não correr o risco de estudar um 

tema que já foi amplamente pesquisado. Também, para ter conhecimento dos 

principais autores que estudam o tema e saber qual é a situação do referencial 
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teórico na área. Ela é considerada uma estratégia necessária para a realização de 

qualquer pesquisa científica. 

Outro meio de investigação definido para esse trabalho foi a 

pesquisa de campo. Para Vergara (2000 apud CAVALCANTI; MOREIRA, 2010, p. 

25): “A pesquisa de campo é uma investigação empírica realizada no local onde 

ocorre ou ocorreu um fenômeno, ou que dispõe de elementos para explicá-lo, 

podendo-se valer, ou não, de entrevistas, aplicação de questionários ou testes”. 

Quanto à escolha dos métodos, de acordo com Stubbs e Delamont 

(1976 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 15), “não existe um método que possa ser 

recomendado como o melhor ou mais efetivo, [...] a natureza dos problemas é que 

determina o método”. Para levantar o proposto, escolhemos como instrumento de 

coleta de dados o questionário, pois, de acordo com a natureza do problema, é o 

que nos pareceu mais adequado. Para Groppo e Martins (2007, p. 54) o 

questionário, pode ser definido como: 

 

[...] uma relação de questões a ser apresentada a alguém que 
guarda informações sobre o tema e que, conhecidas, poderão ajudar 
a responder o questionamento manifesto pelo problema. Ao ler as 
perguntas presentes no questionário esse alguém deverá respondê-
las de acordo com a sua interpretação, sem a mediação dialógica do 
pesquisador [...]. Neste instrumento de coleta de dados, o 
pesquisador deve saber claramente as informações que busca e o 
que pretende extrair de cada uma das questões.  

 

Considerando os apontamentos realizados pelos autores acima 

citados, procuramos elaborar um questionário com perguntas que nos ajudassem a 

levantar os dados desejados e também indicadores para o problema desse trabalho. 

O questionário para coleta dos dados foi elaborado cuidadosamente contendo 

quatro questões. 

Primeiramente, entramos em contato com a coordenadora 

pedagógica da escola para viabilizar a pesquisa. Explicamos que aplicaríamos um 

questionário com cinco perguntas a respeito da avaliação escolar para construção 

de um trabalho de conclusão de curso da Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina. 

Com a autorização da coordenadora, agendamos o dia da aplicação 

do questionário. Quando chegamos na escola, nos apresentamos aos alunos e à 
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professora e informamos sobre a pesquisa e o tema e que precisaríamos que eles 

respondessem a um questionário. 

Explicamos aos alunos questão por questão e aguardamos até que 

todos respondessem para darmos sequência para a próxima pergunta. Quando 

todos terminaram o questionário, recolhemos, agradecemos e nos despedimos com 

a promessa de retornar e apresentar o resultado da pesquisa aos professores. 

Os alunos colaboraram e demonstraram interesse durante a 

aplicação do questionário. Finalizada essa etapa da coleta de dados, passamos para 

o processo de tabulação e categorização para análise dos dados. 

 

4.1 O CENÁRIO 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública, localizada em um 

bairro na região leste do Município de Londrina, Estado do Paraná. 

A escola atende, aproximadamente, duzentos alunos e conta com 

vinte e quatro professores, duas funcionárias de serviços gerais e duas merendeiras. 

Foi fundada em de 20 de agosto de 1949 e iniciou suas atividades 

em 1962, com 62 alunos de 1ª e 2ª séries. 

No quadro de professoras regentes há professoras com curso 

normal superior, magistério, pedagogia, psicopedagogia, letras, educação física, 

ciências sociais, história, filosofia e gestão escolar. 

Hoje a escola oferece do 1º ao 5º ano e funciona no período 

matutino e vespertino. 

 

4.2 AS PERSONAGENS 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram vinte e cinco alunos de uma turma 

de trinta alunos pertencentes ao quinto ano do ensino fundamental, do período 

vespertino. Os alunos têm idade entre dez e treze anos, sendo dezesseis meninos e 

nove meninas. 

A escolha da turma do 5º ano e dos seus respectivos alunos, 

decorreu em função de ser o 5º ano a turma que finaliza o ciclo dos anos iniciais do 

ensino fundamental e, durante esta trajetória, tiveram a oportunidade de conviver no 

contexto escolar, com práticas avaliativas. 
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4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A construção da análise dos dados foi um processo que, 

inicialmente, envolveu o trabalho manual de separar todas as respostas dos vinte e 

cinco alunos, por questão. Depois agrupar todas as respostas da questão número 

um, em seguida da número dois e assim por diante, até concluirmos todas as 

questões. 

Assim, conseguimos visualizar todas as respostas dos alunos para a 

mesma questão e na sequência. Ou seja, resposta da questão um do aluno um, da 

questão um do aluno dois e assim por diante até o aluno vinte e cinco.  

Após essa etapa manual, agrupamos as respostas da mesma 

questão por categoria, observamos os elementos comuns nas respostas dos alunos 

para que as tornassem possíveis de analisar. 

Categorizar os dados, segundo Gomes (1978 apud TOZZONI-REIS, 

2009, p. 68), significa: 

 

Agrupar os elementos comuns, as ideias ou expressões “em torno de 
um conceito capaz de abranger tudo”. Partindo de categorias mais 
amplas para a investigação em curso, definidas nas etapas 
anteriores, as categorias que emergem da coleta de dados são mais 
específicas e concretas: trata-se de uma classificação dos dados 
para facilitar as análises. 

 

A análise partiu do que os alunos responderam, depois levantamos 

as hipóteses que podem ter levado os alunos a pensarem dessa forma e 

fundamentamos com as discussões de alguns teóricos da área da educação sobre 

avaliação no contexto escolar. 
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5 DISCUSSÃO DOS DADOS LEVANTADOS 

 

Quando se toma consciência de algo, quando se entende uma questão em 
profundidade, em sua essência, destacando-se o que é relevante dentre o 
que pode ser visto e sentido, então se está avaliando este algo. Este algo, 

agora, faz parte de quem avalia. Não há como ficar de fora, passa a ser 
uma esperança vivida: um inédito-viável. 

Jussara Hoffmann  

 

Evidenciar o que é essencial, revelando o que pode ser visto e 

sentido sobre a avaliação da aprendizagem pelo aluno do 5º ano do Ensino 

Fundamental, é o nosso desejo. Portanto, nesse momento passaremos a discutir os 

dados contidos no questionário, analisando minuciosamente as respostas dadas 

pelos alunos. 

Assim, com muita seriedade, buscaremos compreender o que 

pensam; como pensam e o que os faz pensarem desta forma sobre o processo de 

avaliação escolar, como também apontaremos o que é relevante ser 

problematizado. 

Apesar dos estudos e pesquisas terem avançado nas suas 

discussões sobre a avaliação escolar, demonstrando que ela é parte do processo 

educacional, portanto, uma ferramenta pedagógica que ajuda o professor a ensinar 

melhor e, consequentemente, leva o aluno a aprender cada vez mais. Infelizmente, 

ainda hoje verificamos durante os estágios curriculares, o quanto a avaliação ainda 

tem que avançar em sua prática, na medida em que é utilizada para manter a 

disciplina, avaliar comportamentos e testar os alunos. 

Na aplicação do questionário a primeira pergunta feita aos alunos foi 

“por que o professor avalia o aluno?”. Esta questão teve como foco levantar 

inicialmente o que eles entendem por avaliação. Foram identificadas três categorias 

de análise nas respostas obtidas. Seis das vinte e cinco respostas não foram 

categorizadas, pois não apresentavam elementos comuns que possibilitassem sua 

análise. 

 Na 1ª categoria da 1ª pergunta, doze dos vinte e cinco alunos 

concebem a avaliação como um momento no qual o professor busca levantar o que 

ele aprendeu e o que ainda não aprendeu, conforme foi observado nas respostas 

abaixo: 
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   Quadro 2 – Respostas da 1ª categoria da 1ª pergunta. 

   Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Diante das respostas dos alunos fica evidente que os mesmos 

entendem a avaliação como um momento em que o professor verifica qual foi o 

aprendizado do aluno diante do conteúdo curricular estudado. A avaliação é vista 

como uma sondagem para verificar se o aluno sabe a matéria, compreende o 

conteúdo e sabe o assunto. 

No entanto, para Luckesi (2001, p. 93) há uma grande diferença 

entre avaliação e verificação. 

 

[...] avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que 
ultrapassa a obtenção de configuração do objeto, exigindo decisão 
do que fazer ante ou com ele. A verificação é ação que congela o 
objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha 
dinâmica de ação. 

 

Com base na citação de Luckesi (2001) fica evidente que no 

entendimento dos alunos, a avaliação vivenciada por eles no contexto escolar tem 

demonstrado que o professor apenas procura identificar o que o aluno sabe ou não 

sabe, constatando o sucesso ou o fracasso no processo de ensino e aprendizagem.  

Diante desta realidade, a avaliação é utilizada apenas como um fim em si mesmo, 

pois não há uma preocupação por parte do professor de resgatar as aprendizagens 

em processo, ele apenas faz uma verificação da aprendizagem. 

Deste modo, Luckesi (2001, p. 92,93) diferencia verificar de avaliar, 

quando diz que “[...] verificar encerra-se com a obtenção do dado ou informação que 

se busca”. Já avaliar, ultrapassa o resultado verificado e exige de quem verificou 

uma tomada de decisão diante do resultado obtido. Portanto, compreendemos que 

“Porque é para ver se nós estamos sabendo daquilo etc...” A2 
“Para saber se ele aprendeu um determinado assunto”. A3 

“Para ver o que o aluno aprendeu.” A5 
“Para testar e ver se a criança esta bem ou não”. A6 

“Para saber se estão bons na matéria”. A8 
“Para saber se o aluno prestou atenção e se aprendeu o conteúdo”. A10 

“Para saber se a gente está bom ou ruim”. A12 
“Para saber se o aluno está sabendo tudo que ele ensinou”. A16 

“Para saber se o aluno aprendeu toda a matéria que ela ensinou todo bimestre”. 
A19 

“Para saber que aquilo que a professora ensinou você entendeu”.A20 
“A professora avalia para ver se nós vamos aprendendo”.A22 

“Para saber se o aluno ainda lembra o que aprendeu”.A23 
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avaliar, necessariamente, implica numa tomada decisão por parte do professor 

diante do resultado obtido nos instrumentos avaliativos. 

Deste modo, Castro e Carvalho (2012, p. 169) afirmam que quando 

pensamos no aluno, a avaliação tem um significado maior do que aferir resultados, 

 

Quando o cerne do trabalho é o aluno, levando em conta seus 
conhecimentos prévios, suas motivações, os níveis cognitivo e 
afetivo de cada um ou de diferentes grupos na classe, a avaliação 
deixa de ser um simples aferidor de resultado para ser um meio de 
melhorar o aprendizado dos alunos e as relações sociais na escola.  

 

Retomando Castro e Carvalho (2012), compreendemos que aferir o 

resultado não basta, é preciso, a partir dele, definir o caminho a seguir na busca das 

aprendizagens ainda não adquiridas pelos alunos. 

Diante deste contexto, é possível inferir que provavelmente o motivo 

que levou o aluno a conceber a avaliação como instrumento de verificação, seja por 

que na sua vivência escolar a avaliação se resumiu a uma simples aplicação de 

prova, onde o aluno era julgado e recebia informações sobre seus erros e acertos, 

expressos em um conceito. Este formato de avaliação demonstra que o processo de 

aprendizagem tem um tempo cronometrado, como se o  tempo de aprender do aluno 

se encerra com a aplicação da prova e com a divulgação de sua nota. 

Na 2ª categoria da 1ª pergunta, identificamos que quatro alunos 

entendem a avaliação como um momento utilizado pelo professor para quantificar os 

erros e os acertos presentes no instrumento de avaliação e convertê-los em nota. 

 

   Quadro 3 - Respostas da 2ª categoria da 1ª pergunta 

“Para ver as notas”. A9 
“Para dar nota”. A11 

“Para ele ganhar notas”. A13 
“Para ganhar nota”. A24 

    Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Analisando as respostas, fica evidente que os mesmos acreditam 

que a avaliação é sinônimo de nota. No entanto, em nenhum momento é possível 

identificar que compreendem qual é a relação da nota com a sua aprendizagem.  

Esta preocupação com a quantificação presente na avaliação 

revelada pelos alunos já no 5º ano do Ensino Fundamental suscita questionamentos, 
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tais como: Por que os alunos se preocupam tanto com as notas? Será que essa 

preocupação não é reflexo da concepção avaliativa que os professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental possuem? 

De acordo com Luckesi (2001, p. 23), “[...] as notas são operadas 

como se nada tivessem a ver com a aprendizagem. As médias são médias entre 

números e não expressões de aprendizagem bem ou malsucedidas”. Ou seja, a 

avaliação da aprendizagem, quando focada na nota, perde de vista o seu objetivo 

principal – a aprendizagem – e passa a se concentrar exclusivamente na nota 

obtida. 

Assim, a nota que deveria ser apenas uma notação obtida pelo 

professor durante a avaliação sobre a qualidade da aprendizagem do aluno no 

contexto escolar, com o tempo, passa a ter outra conotação na ação de aprovar ou 

de reprovar, independente se houve aprendizagem ou não. 

Sobre este aspecto avaliativo Luckesi (2011, p. 407) diz que 

 

[...] com o decurso do tempo e com a sedimentação de hábitos 
comuns de pensar e agir, as notas, que representavam um meio de 
registro, passaram a ser confundidas com a própria qualidade da 
aprendizagem. Essa situação é revelada pelo fato de que, muitas 
vezes, até de forma inconsciente, nós, educadores, propomos aos 
nossos estudantes uma atividade de estudo para que “melhorem a 
nota” e não para que “melhorem a aprendizagem”. 

 

Vale dizer que não é nosso objetivo legislar contra o registro 

avaliativo, mas reconhecer que todo professor precisa saber qual é a diferença entre 

o registro (nota) e aprendizagem, pois é ela – a aprendizagem, que apresenta  maior 

ou  menor qualidade do processo de ensino. 

Acreditamos que esta vinculação entre nota e avaliação presente na 

concepção dos alunos seja reflexa do pensamento dos adultos que interagem com 

os alunos. Assim, a família está muito mais preocupada se o filho tirou nota 

suficiente para passar ou não de ano, independente do que ele aprendeu na escola. 

Já a instituição escolar preocupa-se em contar o número de acertos e erros e 

convertê-los em nota, para dar a sentença final de aprovado ou reprovado. 

Sentenciar os alunos em função dos seus erros e das notas é tirar 

deles a oportunidade de aprender. Castro e Carvalho (2012, p. 175) afirmam que 
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Ajudar o aluno a se responsabilizar pelo seu próprio progresso, a 
estudar pela satisfação de aprender e depender cada vez menos de 
critérios externos para se conhecer é o resultado que se aspira como 
a melhor evidência de sucesso do processo educativo.  

 

Na 3ª categoria da 1ª pergunta, três alunos revelam que é uma 

ação utilizada pelo professor para aprovar e reprovar os alunos, conforme as 

respostas a seguir: 

 

    Quadro 4 - Respostas da 3ª categoria da 1ª pergunta 

“O professor avalia o aluno para saber se ele realmente está aprendendo, e se 
ele pode passar de ano”. A4 

“Para ver sua inteligência e para passar de ano”. A14 
“Pra ver se nós vamos passar ou não”. A15 

     Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

De acordo com as respostas, é possível verificar que a avaliação é 

utilizada para sentenciar os alunos em competentes ou não. Infelizmente, este 

pensamento sobre a avaliação foi construído historicamente pela humanidade e 

utilizado na escola como ameaça, para disciplinar os alunos. 

Sobre este comportamento avaliativo Luckesi (2001, p. 21), diz que 

o que vem ocorrendo nas escolas é que “os professores elaboram suas provas para 

„provar‟ os alunos e não para auxiliá-los na sua aprendizagem; [...] em muitos casos, 

elaboram provas para „reprovar‟ seus alunos”. 

Compreendemos que essa conduta docente descaracteriza 

totalmente o objetivo da avaliação, que é buscar junto com o professor levar os 

alunos a aprenderem cada vez mais. Pois, num movimento contrário, utilizam a 

avaliação como uma arma contra o aluno, a favor das atitudes autoritárias do 

professor. 

Outra questão conturbada da avaliação apontada por Luckesi (2001, 

p. 23), é que: “[...] mais importante do que ser uma oportunidade de aprendizagem 

significativa, a avaliação tem sido uma oportunidade de prova de resistência do 

aluno aos ataques do professor”. Essa afirmação do autor deixa claro que algo está 

errado no processo, ou seja, a aprendizagem do aluno acaba ficando de lado, e o 

que importa é o comportamento dele modelado pelo disciplinamento docente. 

Utilizar a avaliação como uma sentença (aprovado ou reprovado) 

expressa pela autoridade docente tem afastado professor e aluno, como também 



38 

 

deixa as relações interpessoais comprometidas. Pois, de acordo com Luckesi (2011, 

p. 429), “[...] oferecer ensino a educandos e reprová-los são atos contraditórios. 

Quem ensina tem como objetivo o aprendizado do outro. A reprovação aborta o ato 

de ensinar e de aprender”. 

Castro e Carvalho (2008, p. 172) também discorrem sobre a questão 

de sentenciar os alunos em “bons” e “maus” 

 

Nesse processo contínuo de avaliação, o docente pode observar os 
alunos com base em preconceitos, gerando grandes injustiças, pela 
complacência com os que classifica como “bons” e rigoroso com os 
pré-classificados como “maus” alunos. O efeito de halo, ou seja, 
“julgamento influenciado por peculiaridades dos alunos ou avaliações 
anteriores”, é um fator que merece atenção para evitar avaliações 
viciadas e enviesadas. 

 

Compreendemos nessa citação de Castro e Carvalho (2008) a 

importância de se desvincular da avaliação da aprendizagem, julgamentos pessoais 

e comportamentais que nada têm a ver com a aprendizagem do aluno. Conviver 

com modelos avaliativos que apenas aprovam e reprovam fazem com que os alunos 

concebam a avaliação como um julgamento pautado no acerto e no erro, que gera 

consequências como sucesso ou fracasso. 

Com relação à segunda pergunta do questionário: “Quais os tipos 

de avaliação que você já fez?”. O foco dessa questão foi identificar quais 

instrumentos de avaliação eram mais vivenciados pelos alunos no contexto da 

escola. Oito das vinte e cinco respostas não foram categorizadas, pois não 

apresentavam elementos comuns que possibilitassem sua análise. 

Durante a análise, foram identificadas três categorias presentes nas 

vinte e cinco respostas, que serão discutidas a seguir. 

Na 1ª categoria da 2ª pergunta, identificamos cinco alunos que 

compreendem que as diferentes formas de avaliação realizadas na escola são 

referentes a especificidades das disciplinas estudadas, como pode ser observado 

nas respostas abaixo. 
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  Quadro 5 - Respostas da 1ª categoria da 2ª pergunta 

“Português, Ciências, Geografia, História”. A1 
“Geografia, Matemática, Ciências, História, Português”. A13 

“Português, Matemática, Ciências,  História e Geografia”. A14 
“Matemática, Português, História e Geografia”. A20 

“Geografia, Ciências, Matemática, História, Português”. A24 
  Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Com esta resposta os alunos demonstraram que, para eles, as 

diferentes formas de avaliação existentes no processo avaliativo não estão para os 

diferentes tipos de instrumentos utilizados pelo professor para avaliar a 

aprendizagem do aluno, mas sim para as especificidades de conteúdo que cada 

disciplina tem. 

Dito de outra forma, os alunos sinalizam que as diferentes formas de 

avaliação dizem respeito à disciplina de Matemática, a disciplina de Português, a 

disciplina de Geografia, etc. 

Deste modo, para estes alunos, as diferentes formas de avaliação 

vivenciadas por eles no contexto escolar representam a quantificação do número de 

disciplinas, e não os diferentes instrumentos por eles utilizados. 

A hipótese para esta resposta é a utilização do mesmo instrumento 

em todas as disciplinas, levando o aluno identificar a diferença no conteúdo e não no 

instrumento.  

Na 2ª categoria da 2ª pergunta, verificamos que, dos vinte e cinco 

alunos, dez responderam que, durante os anos iniciais do ensino fundamental, foram 

avaliados de diferentes formas pelos seus professores, como podemos verificar nas 

respostas a seguir: 

 

  Quadro 6 - Respostas da 2ª categoria da 2ª pergunta 

“Brincadeiras, competições, trabalhos, atividades e provas”. A3 
“Avaliações: de prova, trabalho, brincadeira, cartas”. A5 

“Trabalho, cartaz e brincadeiras, etc”. A8 
“Prova, trabalho, competição e produção de texto”. A11 

“Avaliação de prova, trabalhos”. A12 
“Trabalho, provas, competições, pintar e estudar”. A17 

  Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 
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De posse da resposta dos referidos alunos, entendemos que  eles 

vivenciaram no contexto da escola várias experiências avaliativas, sendo elas 

materializadas por meio de diferentes instrumentos. 

Sobre este aspecto avaliativo Depresbiteris e Tavares (2009, p. 57) 

diz que utilizar apenas um tipo de instrumento pode fornecer informações 

insuficientes sobre o aprendizado do aluno e, assim, prejudicar a sua avaliação, 

afirmando que: “[...] seria interessante que o julgamento final sobre o educando 

fosse emitido baseado em múltiplas situações, diferentes avaliadores e múltiplos 

instrumentos de avaliação”. 

Neste contexto, é possível inferir que o professor deve diversificar os 

instrumentos de avaliação, pois a variedade dos mesmos amplia as possibilidades 

de avaliar a aprendizagem dos alunos, porque cada aluno tem seu jeito particular de 

aprender e de manifestar o que aprendeu. 

Haydt (2004, p. 55) afirma que, na avaliação, um dos fatores que 

pode colaborar para que seja perfeita é um número maior de amostras, 

 

Considerando que, quanto maior for a amostragem, mais perfeita é a 
avaliação, todos os recursos disponíveis de avaliação devem ser 
usados na obtenção dos dados. Essa é mais uma razão que justifica 
o uso, pelo professor, de técnicas variadas e instrumentos diversos 
de avaliação. Pois quanto mais dados ele puder colher sobre os 
resultados da aprendizagem, utilizando instrumentos variados e 
adequados aos objetivos propostos, tanto mais válida será 
considerada a avaliação.  

 

Retomando essa citação de Haydt (2004), reconhecemos que essa 

prática de diversificar os instrumentos avaliativos requer muito mais trabalho e 

conhecimento do professor sobre o processo avaliativo. Infelizmente, ainda hoje são 

poucos os professores que reconhecem a importância de diversificar os 

instrumentos avaliativos para não prejudicar o desempenho do seu aluno durante o 

processo de avaliação. 

Para Haydt (2004, p. 56), “a técnica de avaliação é o método de se 

obter as informações desejadas. O instrumento de avaliação é o recurso que será 

usado para isso”. Dessa forma, compreendemos que, se o instrumento é o recurso 

para se obter as informações que se deseja avaliar, o professor precisa analisar as 

diversas possibilidades para optar pela técnica e pelo instrumento mais adequado. 
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Hipoteticamente, para explicar essas respostas, acreditamos que 

esses alunos tiveram contato em algum momento da sua escolarização do 1º ao 5º 

ano com outros instrumentos de avaliação diferentes de provas e testes. 

Na 3ª categoria da 2ª pergunta, identificamos que seis alunos 

apontam como forma diferenciada de avaliação “o capricho com o caderno”. Tal 

indicação pode ser verificada nas respostas descritas abaixo: 

 

   Quadro 7 - Respostas da 3ª categoria da 2ª pergunta 

“Prova, trabalho, produção de texto, cartas, cuidado do caderno,  tarefa e 
brincadeira”. A4 

“Prova – trabalho – capricho – caderno”. A10 
“Trabalhos de Geografia, capricho, matemática Português”. A15 

“Prova, trabalho, capricho, brincando e perguntando”. A16 
“Cartazes, provas, trabalhos, pesquisas, matérias, jogos, capricho e textos”. A18 

“Prova, trabalho, produção de texto, carta, cuidado de caderno”. A22 
    Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Entendemos que o caderno é um dos registros do aluno e faz parte 

do seu processo de aprendizagem. No entanto, ele não é a aprendizagem. Assim, o 

capricho pode ser considerado como critério de julgamento na avaliação, não como 

instrumento. Quando o professor utiliza-o como critério de avaliação, pode estar 

desconsiderando dados relevantes da avaliação, como a aprendizagem e 

valorizando comportamento. 

Sobre este aspecto Luckesi (2001, p. 74), afirma que: 

 

Aquilo que indicamos no ritual da avaliação – “dar um ponto a mais” 
ou dar um ponto a menos” – é um arbítrio baseado em dados 
irrelevantes da aprendizagem. Normalmente, esse “ponto a mais ou 
a menos” nada mais significa do que um modo de premiar ou 
castigar alguém, e não tem nada a ver com uma efetiva avaliação da 
aprendizagem do aluno. 

 

Analisando a citação de Luckesi (2001), é possível afirmar que o 

capricho do aluno com seu caderno, com certeza, não dá condição do professor 

afirmar o que ele aprendeu ou não do conteúdo ensinado. 

Ainda hoje, vemos professores que valorizam muito mais a relação 

que o aluno tem com o objeto de registro da sua aprendizagem – caderno – do que 

o significado e o sentido dos registros que ele contém. 
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A terceira pergunta feita aos alunos foi: “o que você sente no 

momento da avaliação?”. Essa questão teve como foco identificar qual é o 

sentimento presente no momento da avaliação. Foi possível categorizar as vinte e 

cinco respostas e foram identificadas quatro categorias. Na 1ª categoria da 3ª 

pergunta, fica evidente nas respostas de catorze alunos que o sentimento que 

experimentam é negativo, conforme demonstrado abaixo. 

  
   
  Quadro 8 - Respostas da 1ª categoria da 3ª pergunta 

“Nervosismo, medo, curioso”. A1 
“Nervoso, meu coração acelera”. A2 

“Eu fico muito nervoso e preocupado”. A4 
“O meu coração começa a bater mais rápido”. A5 

“Nervosismo”. A6 
“Medo, nervosismo, frio na barriga”. A10 

“Fico preocupado e ansioso”. A11 
“Nervoso”. A12 

“Nervosismo, ansioso, preocupado”. A13 
“Nervoso e tenso”. A14 
“Mal, paralisado”. A20 

“Medo”. A21 
“Acelera o meu coração”. A22 

“Nervosismo, curioso e preocupado”. A24  
   Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Vale dizer que, diante das respostas obtidas, também fomos 

tomados por um sentimento negativo, pois constatamos o quanto o processo 

avaliativo utilizado inadequadamente na escola traz prejuízos aos nossos alunos, 

mas infelizmente, esta constatação não nos surpreende. 

Luckesi (2001, p. 24-25) tenta explicar o porquê desta chuva de 

sentimentos negativos presentes nos alunos na hora das avaliações ao afirmar que, 

de forma autoritária, a avaliação é utilizada comumente na escola como instrumento 

para ameaçar os alunos e discipliná-los, causando, na maioria deles, medo; 

preocupação etc., 

 

O castigo é o instrumento gerador do medo, seja ele explícito ou 
velado. Hoje não estamos usando mais o castigo físico explícito, 
porém, estamos utilizando um castigo muito mais sútil – o 
psicológico. [...] A ameaça é um castigo psicológico que possui 
duração prolongada, na medida em que o sujeito poderá passar 
tempos ou até a vida toda sem vir a ser castigado, mas tem sobre 
sua cabeça a permanente ameaça. A palavra “preocupação” 
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expressa bem o que significa a ameaça: “previamente” [...], o sujeito 
tem sua psique “ocupada” com a possibilidade de um castigo. Isso 
equivale a um “castigo permanente”. Uma forma sutil de castigo pior 
do que o castigo físico. A avaliação da aprendizagem em nossas 
escolas tem exercido esse papel, por meio da ameaça. 

 

Retomando a citação de Luckesi (2001), podemos afirmar que os 

alunos constroem uma concepção equivocada da função da avaliação escolar, 

quando não são levados a compreender que a avaliação existe para auxiliá-los em 

sua aprendizagem e não para prejudicá-los. 

Ainda segundo o Luckesi (2001, p. 51), 

 

O clima de culpa, castigo e medo, que tem sido um dos elementos da 
configuração da prática docente, é um dos fatores que impedem a 
escola e a sala de aula de serem um ambiente de alegria, satisfação 
e vida feliz. Assim, as crianças e os jovens rapidamente se afastam 
de tudo o que lá acontece e, mais que isso, teme o que ocorre no 
âmbito da sala de aula. 

 

Com relação à 2ª categoria da 3ª pergunta, seis dos vinte e cinco 

alunos responderam que sentem medo de errar. 

 
  Quadro 9 - Respostas da 2ª categoria da 3ª pergunta 

“Preocupação de errar em alguma pergunta”. A8 
“Desespero, medo de errar tudo, eu fico nervoso”. A15 

“Que eu vou conseguir, às vezes que vou errar, frio na barriga”. A16 
“Desespero, medo de errar”. A18 

“Muita preocupação, nervoso e medo de errar”. A23 
“O meu coração acelera, parece que não vou acertar nada, dá um gelo na hora”. 

A25  
   Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Diante das respostas, inquietações surgem na tentativa de buscar 

respostas: Por que os alunos sentem tanto medo de errar ao serem avaliados? Por 

que o erro na avaliação gera tanto pavor? 

Durante muito tempo, a escola adotava uma postura negativa diante 

dos erros dos alunos. Normalmente, quando o aluno era avaliado e cometesse 

alguns erros, esses erros não eram retomados pelo professor com o objetivo de 

superá-los junto com o aluno. A postura da escola era simplesmente apontá-los 

como prova de seu fracasso. 
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A fim de modificar esta prática, Luckesi (2001) sugere um olhar 

positivo sobre o erro no processo de aprendizagem. 

 

Existe aí um esforço de construção, que pode ser bem ou 
malsucedido. Quando se chega a uma solução bem-sucedida, pode-
se dizer que se aprendeu positivamente uma solução; quando se 
chega a um resultado não-satisfatório, pode-se dizer – também 
positivamente – que ainda não se aprendeu o modo de satisfazer 
determinada necessidade (LUCKESI, 2001, p. 55) 
 

Compreendemos nessa citação que, se houve erro, é porque a 

aprendizagem ainda não ocorreu. Sendo assim, o referido conteúdo precisa ser 

retomado pelo professor para resgatar a aprendizagem. Deste modo, os alunos do 

5º ano sentem medo da avaliação porque aprenderam durante suas vivências na 

escola que o erro é algo ruim, ou que errar não é bom para eles. 

Para Luckesi (2001, p. 58) “o erro, especialmente no caso da 

aprendizagem, não deve ser fonte de castigo, pois, é um suporte para a 

autocompreensão [...].”. Portanto, o erro serve como suporte para identificar uma 

possível dificuldade ou falha na aprendizagem do aluno, é importante que ele tenha 

essa compreensão para que o medo de errar não prejudique o seu avanço.  

Podemos concluir que o erro não é ruim quando falamos de 

aprendizagem escolar, uma vez que faz parte do processo de aprendizagem. 

Quanto à 3ª categoria da 3ª pergunta, três dos vinte e cinco alunos 

responderam que “não sentem nada, ou sentem-se pensativos ou alegres”. 

 
  Quadro 10 - Respostas da 3ª categoria da 3ª pergunta 

“Me sinto pensativa”. A3 
“Eu sinto feliz”. A7 

“Nada”. A9 
“Um frio na barriga e eu penso, alegria porque eu preciso de nota”. A17 

“Um frio na barriga, mas confiança”. A19 
   Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Uma hipótese para explicar esse tipo de sentimento é a de que 

esses alunos, ao serem avaliados na escola, não vivenciaram experiências 

negativas que pudessem fazê-los sentir medo,  preocupação ou coisa parecida. 

Outra hipótese é a de que esses alunos conheceram a avaliação como uma 

oportunidade de mostrar o que aprenderam, e sentem-se confiantes para realizar tal 
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atividade. Para esses alunos, a avaliação pode ter sido apresentada como parte 

natural do seu processo de aprendizagem, sem ameaças e nem medo. 

A quarta pergunta feita aos alunos foi: “por que você tem estes 

sentimentos?”. Essa questão teve como foco identificar as razões que levam os 

alunos a terem estes sentimentos ao serem avaliados. Quatro das vinte e cinco 

respostas não foram categorizadas, pois não apresentavam elementos comuns que 

possibilitassem sua análise. Foram identificadas três categorias. Na 1ª categoria da 

4ª pergunta, é possível constatar que, doze dos vinte e cinco alunos, sentem medo 

de errar, reprovar, tirar nota vermelha ou ir mal na prova.  

 

    Quadro 11 - Respostas da 1ª categoria da 4ª pergunta 

“Porque eu não sei se eu vou acertar”. A4 
“Porque eu fico com medo de errar tudo”. A5 

“Eu tenho esses sentimentos porque vai que eu faço a prova, porque eu 
penso que posso reprovar de ano”. A6 
“Medo de ficar com nota vermelha”. A8 

“Porque me dá medo de errar e nervoso porque é normal e frio na barriga, eu 
não sei”. A10 

“Porque me dá medo de repetir”. A12 
“Porque uma prova você tem que se concentrar na prova para tirar boa nota”. 

A14 
“Porque eu não sei se vou tirar vermelha ou não”. A15 

“Porque eu fico em duvida se vou sair bem ou mal na prova”. A18 
“Medo de não conseguir atingir a nota”. A23 

“Porque eu não sei se eu vou acertar ou errar”. A22 
“Porque eu penso que eu vou tirar nota ruim e parece que vou reprovar”. A25 

     Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Diante das respostas dos alunos, é possível verificar que eles são 

tomados por um sentimento negativo, gerado pela excessiva preocupação com a 

nota, o acerto e a aprovação. Tudo isso, envolvido numa autoestima baixa. 

Diante deste fato torna-se evidente o que Luckesi (2001, p. 24) 

afirma sobre a nota: “Ele precisa dela, não importa se ela expressa ou não uma 

aprendizagem satisfatória; [...]. Faz contas e médias para verificar sua situação. É a 

nota que domina tudo; é em função dela que se vive na prática escolar”. 

Na citação acima, podemos verificar que a nota é o foco do aluno, e 

não sua aprendizagem. Quando Luckesi (2001, p. 24) diz que “é em função dela que 

se vive na prática escolar” compreendemos que a escola tem praticado este tipo de 
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avaliação, que se concentra no resultado “aparente”, ou seja, nas notas, mais que 

no processo que culminou no registro – a aprendizagem. 

Haydt (2004, p. 8) também discute essa questão da “nota” quando 

afirma que: 

A atividade educativa não tem por meta atribuir notas, mas realizar 
uma série de objetivos que se traduzem em termos de mudanças de 
comportamento dos alunos. E cabe justamente à avaliação verificar 
em que medida esses objetivos estão realmente sendo alcançados, 
para ajudar o aluno a avançar na aprendizagem. 

 

Retomando o pensamento de Luckesi (2001) e Haydt (2004), 

concluímos que a atenção se distancia da aprendizagem do aluno para concentrar-

se apenas no resultado final e não no percurso dele ao longo do processo. 

Na 2ª categoria da 4ª pergunta, quatro dos vinte e cinco alunos 

responderam que têm este tipo de sentimento porque gostam de fazer prova ou 

porque confiam no que a professora ensinou. Como descrevemos a seguir. 

 

     Quadro 12 - Respostas da 2ª categoria da 4ª pergunta 

“Porque eu gosto de fazer”. A7 
“Porque eu gosto de fazer a prova”. A17 

“Porque eu penso – ai será que eu aprendi – daí vem o frio na barriga mais aí 
eu começo a fazer e fico confiante em tudo que a professora passou e 

ensinou”. A19 
      Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Para estes alunos, a avaliação não traz sentimentos como medo, 

preocupação ou nervosismo. Pelo contrário, até gostam de fazer prova. 

Esse é o tipo de resposta que uma futura pedagoga fica feliz em 

analisar, pois significa que a avaliação não está sendo vista por esses alunos como 

algo ruim ou ameaçador. Pelo contrário, ela deve funcionar como estimulante da 

aprendizagem, como podemos observar no texto de Haydt (2004, p. 27), quando fala 

que: 

 

A avaliação deve ser um instrumento para estimular o interesse e 
motivar o aluno para maior esforço e aproveitamento, e não uma 
arma de tortura ou punição. Nesse sentido, a avaliação desempenha 
uma função energizante, à medida que serve de incentivo ao estudo. 
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Retomando Haydt (2004), quando os alunos responderam que se 

sentem felizes ao serem avaliados, supomos que, para eles, a avaliação está 

desempenhando esse papel energizante, para mostrarem o que aprenderam. 

Na 3ª categoria da 4ª pergunta, seis dos vinte cinco alunos, 

responderam que têm estes sentimentos porque a prova está difícil, ou porque estão 

tentando se lembrar do que estudaram, ou porque não são bons alunos, ou porque 

estão nervosos. 

   
   Quadro 13 - Respostas da 3ª categoria da 4ª pergunta 

“Porque esta prova está difícil, aí que acelera ainda mais”. A2 
“Porque estou tentando lembrar o que estudamos”. A3 

“Porque eu não sou uma boa aluna”. A11 
“Porque eu sou muito nervoso”. A13” 

“Ah, não sei, medo”. A21 
“Porque sou muito nervosa”. A24 

     Fonte: Dados levantados na pesquisa de campo. 

 

Pela resposta desses alunos podemos observar que sentem-se 

inseguros ao realizar a avaliação, quanto ao que aprenderam ou quanto a sua 

capacidade de realizar a avaliação, quando afirmam que não são bons alunos. 

Quando a avaliação é realizada como um processo, o aluno tem 

várias oportunidades de demonstrar o que aprendeu. Se fosse avaliado 

constantemente,  por meio de diversos instrumentos, e fosse dado a ele um retorno 

sobre como está e o que precisa fazer para melhorar, talvez essa insegurança ao 

realizar a avaliação desaparecesse. 

Vianna (1997), quando discute a avaliação afirma que: 

 

Para que a avaliação se concretize é necessário que se obtenha, 
através da coleta de dados quantitativos e qualitativos, um universo 
de informações que subsidiarão o julgamento de valor e a tomada de 
decisões (apud ALVARENGA; MEZZAROBA, 1999, p. 40).  

 

Podemos concluir, retomando Vianna (1997), que, nem sempre, os 

dados coletados são suficientes para avaliar se ocorreu a aprendizagem. Para 

explicar por que os alunos sentem-se inseguros, hipoteticamente, quando o peso da 

avaliação recai sobre uma prova, por exemplo, parece-lhe a única oportunidade de 

ser avaliado, o que, na sua visão, aumenta o risco de um “insucesso”, o que faz com 

que tenha esse tipo de sentimento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na 
busca, não aprendo nem ensino”. 

(Paulo Freire) 

 

Refletir sobre a avaliação da aprendizagem realizada no contexto da 

escola sempre foi uma preocupação presente nas falas dos professores, dos pais e 

dos alunos. No entanto, o que normalmente verificamos é que os professores 

procuram as respostas para as suas inquietações nas reuniões pedagógicas, nos 

cursos de formação e nas literaturas específicas. Já os pais, buscam explicações 

sobre o desempenho avaliativo de seus filhos nas conversas com a pedagoga ou 

com os professores das disciplinas. Quanto aos alunos, poucas são as vezes em 

que manifestam o que pensam sobre o processo avaliativo e raras são as vezes em 

que são ouvidos, pois, na maioria das vezes, o que lhes resta é o julgamento 

proferido sobre o seu desempenho escolar, como se ele fosse o único envolvido. 

Na tentativa de dar voz e vez ao aluno, personagem principal do 

processo avaliativo, é que o presente trabalho se empenhou em levantar o que 

pensam e sentem os alunos sobre a forma como acontece a avaliação da 

aprendizagem no contexto da sala de aula. 

Afirmamos que atingir o proposto não foi nada fácil, exigiu horas e 

horas de leitura, releitura, análise e interpretação dos dados coletados, na tentativa 

de visualizar para além do que estava registrado, ou seja, o que pensam e sentem 

os alunos sobre a avaliação educacional. 

Deste modo, elencaremos a seguir alguns indicadores levantados 

nas análises que, com certeza, contribuirão para uma reflexão docente sobre as 

práticas avaliativas utilizadas no Ensino Fundamental. 

 

 Infelizmente, ainda hoje a avaliação da aprendizagem não está 

sendo utilizada como instrumento para promover a aprendizagem 

dos alunos, mas para quantificar os erros e os acertos dos alunos.  

Afinal, o que interessa é o resultado, a nota e não se, de fato, o 

aluno aprendeu e ampliou os seus conhecimentos. 

 Os alunos acreditam que a avaliação é a atitude do professor de 

verificar o que eles aprenderam e, a partir dessa verificação, 
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estabelece uma nota que o classificará em aprovado ou 

reprovado. Com este pensamento, os alunos evidenciaram que 

não compreendem a avaliação como um processo. 

 Para a maioria dos alunos, avaliação é sinônimo de prova, ainda 

que alguns tenham vivenciado outras experiências avaliativas. 

Isso demonstra que a prova ainda é o instrumento mais utilizado, 

ainda que existam várias outros que podem ser utilizados na 

escola. 

 Os alunos evidenciaram que a grande maioria é tomada por 

sentimentos negativos durante as avaliações, tais como: 

insegurança, inquietações, medo de errar, medo de reprovar, etc. 

 Fica evidente que a avaliação na escola – campo da pesquisa, 

ainda segue o modelo da pedagogia tradicional, ou seja, avalia 

para classificar e selecionar. Esta postura avaliativa é contrária à  

concepção de avaliação descrita no Projeto Político Pedagógico 

da escola. 

 A pesquisa apontou a necessidade de formação continuada para 

que o professor possa ressignificar a sua prática avaliativa. 

Nesse cenário, cheio de vida e ao mesmo tempo envolvente, no 

qual, em todos os momentos, afloravam novos conhecimentos, concluo que também 

fui tocada pela sede do saber e, a cada nova imersão no cenário, era impossível sair 

sem levar contribuições. Assim, tenho convicção que aprendi, e aprendi muito. 

 Aprendi que a pesquisa como os demais conhecimentos 

adquiridos durante a minha formação profissional são de extrema 

importância, durante toda a atuação profissional do professor, 

uma vez que possibilita o levantamento e a compreensão dos 

problemas educacionais. 

 Aprendi que, durante a pesquisa, pude aprofundar os 

conhecimentos teóricos, como também colocar em prática: a 

elaboração de um projeto de pesquisa, a elaboração de um 

questionário semiestruturado, a tabulação de dados, a 

categorização e a análise e discussão. Desta forma, compreendi o 

quão importante é a união  entre a teoria e a prática, uma vez que 
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ambas dão sentido e significado para as aprendizagens 

acadêmicas. 

 Aprendi que a avaliação foi um importante instrumento para o 

avanço da pesquisa, pois durante o processo de orientação, 

quando o trabalho não estava avançando ou não estava 

cumprindo seus objetivos, era redirecionado para novas leituras 

ou discutido com a orientadora. Isso me fez compreender que na 

própria elaboração do TCC a avaliação está presente, somos 

avaliados o tempo todo. Nosso processo de construção é 

reconduzido quantas vezes forem necessárias para que 

avancemos na construção de novos saberes. 

 Aprendi que os alunos devem saber desde os anos iniciais que a 

avaliação é uma ação educacional, utilizada pelo professor para 

verificar o que o aluno ainda não aprendeu e retomar o ensino 

para que a aprendizagem ocorra. 

 Aprendi que a avaliação é uma ferramenta que ajuda o professor 

a ensinar melhor, e o aluno a aprender cada vez mais. Portanto, 

deve ser utilizada na escola como tal. 

 Aprendi que o pedagogo tem uma função ímpar no processo 

avaliativo da escola. 

 

Dessa forma, a partir dessas inferências, a pesquisa me levou a 

refletir sobre a necessidade de transformar a realidade da avaliação da 

aprendizagem no contexto escolar, de promover mudanças no sentido de reconduzir 

o processo de avaliação com intuito de proporcionar a aprendizagem dos alunos e 

de melhorar a qualidade da aprendizagem. 
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APENDICE A – Questionário aplicado na pesquisa de campo 

 

 

 
Questionário sobre avaliação escolar para levantamento de dados referente ao 
trabalho de conclusão do curso de Pedagogia. 
 
 Dados de Identificação 
 
Nome:_____________________________________________________ 
 
Idade:_______________________________ 
 
Sexo: (    ) masculino (    ) feminino 
 
Perguntas. 
 
1) Porque o professor avalia o aluno? 
 

 

 

 
2) Quais os tipos de avaliação que você já fez?  

 

 

 

3) O que você sente no momento da avaliação?  

 

 

 

4) Explique porque você tem estes sentimentos. 

 

 

 


