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Resumo 
 

O presente texto intitulado Representações docentes sobre prova escolar: em busca 
de uma ressignificação faz parte de um estudo realizado com docentes de duas 
instituições públicas de ensino, e teve como intuito perceber suas representações 
sobre a prova escolar. Na tentativa de entender o significado desta na visão dos 
professores foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de campo. Para analisar o que 
foi dito pelos docentes faz-se saber que a metodologia de pesquisa utilizada teve 
como parâmetro a Análise do Discurso. Verificou-se por meio desta análise que o 
professor caracteriza a prova de diferentes maneiras: para verificar a aprendizagem, 
como um instrumento de medida, instrumento avaliativo e como uma tarefa 
cansativa e obrigatória. Diante desses fatos, percebe-se que precisa acontecer uma 
reflexão crítica acerca deste instrumento, para que a prova não seja vista apenas 
como um momento de mensurar a aprendizagem do aluno por meio de uma nota, 
mas sim como possibilidades para uma avaliação formativa, que permite tanto ao 
aluno quanto ao professor uma autoavaliação do processo ensino aprendizagem e 
entendimento desta em suas tarefas docentes e discentes.  
 
Palavras-chave: Representações. Prova escolar. Avaliação formativa. 

Introdução 

O presente artigo “Representações docentes sobre prova escolar: 

em busca de uma ressignificação” é resultado de um estudo realizado com 

professores de duas instituições públicas de ensino, uma da cidade de Londrina-PR 
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e outra de Maringá-PR acerca de suas percepções sobre prova, e tem como objetivo 

identificar e analisar as representações dos docentes sobre este instrumento 

avaliativo. 

É sabido que a nossa sociedade contemporânea e globalizada é 

perpassada por transformações políticas, econômicas e sociais que afetam 

diretamente a escola e a educação. Essas mudanças, que acontecem de forma 

acelerada exigem um indivíduo cada vez mais enquadrado (e sem voz) dentro deste 

contexto de sociedade, ou seja, a exigência é para que este indivíduo se ajuste a um 

conhecimento imposto, em que a eficiência se transforme em um adjetivo inerente 

ao mesmo, isto é, busca-se um indivíduo competente, que produza com eficiência o 

que a sociedade lhe pede, caso contrário torna-se um peso, e certamente será 

excluído socialmente. 

Neste cenário, em que a ênfase está em uma produção eficiente e 

rápida, a educação escolar cumpre um papel preponderante, pois responde aos 

anseios da sociedade globalizada e capitalista, e de certa forma, mesmo que dê a 

ideia de inovação, ainda vem acompanhando características que lembram o 

taylorismo e o tecnicismo, pois seguindo “princípios de [...] eficiência e produtividade, 

essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo 

objetivo e operacional” (SAVIANI, 2005, p.15).  

Luckesi (2008) reforça este pensamento dizendo que: 

além de vivermos ainda sob a hegemonia da pedagogia tradicional, [...] 
estamos mergulhados nos processos econômicos, sociais e políticos da 
sociedade burguesa, no seio da qual a pedagogia tradicional emergiu e se 
cristalizou, traduzindo o seu espírito. Claro, muita “água passou por baixo 
da ponte” de lá para cá, porém é certo que a sociedade burguesa 
aperfeiçoou seus mecanismos de controle. Entre outros, destacamos a 
seletividade escolar e seus processos de formação das personalidades dos 
educandos (p.23). 

Portanto, a educação escolar pensada dentro dessas 

“transformações” sociais, que certamente serão transferidas para as práticas 

educativas, faz com que seja definido, por uma minoria que detém o poder, o 

conhecimento socialmente necessário a todos os sujeitos. Neste panorama, 

seguindo os princípios de uma educação que encaminha para o trabalho, o 
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pensamento ideológico é o do sucesso, da competição entre os indivíduos, busca-se 

o destaque para ocupar os melhores postos neste mercado de trabalho.  

Assim, cabe à educação escolar pensar na melhor maneira de 

colaborar na formação dos indivíduos, ou seja, escolher instrumentos avaliativos que 

irão classificá-los quanto as suas competências intelectuais para assumirem um 

posto, de destaque ou não, dentro dessa sociedade. Desse modo, um dos 

instrumentos de avaliação que mais contribui para este pensamento, que mede a 

competência e a eficácia do sujeito, selecionando entre melhores e piores, para se 

atingir um fim, é a prova. Neste sentido, pensar em avaliação  

[...] implica julgamentos de melhor ou pior [...] uma medida nos diz o quanto 
de uma determinada característica um indivíduo possui. Se, então, 
dissermos, baseados nessa medida, “excelente”, “satisfatório” ou “terrível” 
foi feita uma avaliação [...] esta processa-se tendo em vista objetivos 
específicos (EBEL apud SOUSA, 1993, p. 30). 

Diante disso, ao tornarmos a prova um instrumento avaliativo para 

julgar o aprendizado do sujeito por meio de uma nota, classificando-o quanto ao que 

“aprendeu” em um dado período, e não darmos margens para esse ser um momento 

da reflexão crítica do processo de ensino e aprendizagem, tanto por parte dos 

alunos quanto do professor, “o prazer de aprender desaparece [...] a aprendizagem 

é reduzida a provas e notas; os alunos passam a estudar para se dar bem na prova 

e para isso têm de memorizar as respostas consideradas certas pelo professor [...]” 

(GARCIA, 1999, p. 41), que assume um papel de autoridade nesse processo, pois 

dependerá dele o que avaliar e como avaliar.  

Assim, ao transformar o aluno em um número, o sistema escolar “a 

todo o momento pune, recompensa, avalia, classifica, diz quem é o melhor, quem é 

o pior”. (FOUCAULT, 2003, p.120). Diante desses fatos, a prova acaba gerando nos 

sujeitos a ansiedade e por consequência “hierarquias de excelência” (PERRENOUD, 

1999, p. 29). O medo da prova afetará psicologicamente o aluno, influenciando em 

seu desempenho, pois o que fica em evidência não é a preocupação com a 

aprendizagem, mas o medo de tirar uma nota ruim, de reprovar, medo dos pais, 

enfim, de não se destacar socialmente e assim não alcançar o devido sucesso. Para 

Luckesi,  
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o medo é um fator importante no processo de controle social. Internalizado, 
é um excelente freio às ações que são supostamente indesejáveis. Daí, o 
Estado, a Igreja, a família e a escola utilizarem-se dele de forma 
exacerbada. O medo gera a submissão forçada e habitua a criança e o 
jovem a viverem sob sua égide. Reiterado, gera modos permanentes e 
petrificados de ação. Produz não só uma personalidade submissa como 
também hábitos de comportamento físico tenso que conduzem às doenças 
respiratórias, gástricas, sexuais, etc. (2008, p.24). 

Dessa forma, ao se realizar uma prova, esta gera uma série de 

expectativas no aluno frente ao seu desempenho, isto é, o mesmo é tomado pela 

ansiedade e/ou pelo medo, pois irá depender de uma nota para saber se está 

fadado ao fracasso ou ao sucesso, sendo que muitas vezes este momento não 

revela seu verdadeiro conhecimento, uma vez que a prova é apenas uma “análise” 

quantitativa de um período de estudos e não um momento qualitativo de todo um 

processo ensino-aprendizagem, já que dependendo da metodologia do professor, 

quando não há um devido retorno desta prova para os alunos,  

[...] desaparecem o debate, a polêmica, as diferentes leituras do mesmo 
texto, o exercício da dúvida e do pensamento divergente, a pluralidade. A 
sala de aula se torna um pobre espaço de repetição, sem possibilidade de 
criação e circulação de novas ideias (GARCIA, 1999, p. 41). 

No entanto, quando a prova é utilizada como um instrumento 

avaliativo, que não tem em seu caráter apenas o intuito de selecionar indivíduos por 

meio de uma nota, apontando quem é o melhor e o pior, esta torna-se um importante 

instrumento para o professor tomar decisões e replanejar estratégias para corrigir as 

falhas do processo. Neste sentido, 

[...] olhamos para trás e percebemos que é preciso rever o programa, 
retificar, buscar outros caminhos, lançar novas indagações, melhorar. É por 
esse motivo que a avaliação não pode limitar-se apenas à etapa final de 
uma determinada prática. A avaliação deve estar sempre presente, pois é 
ela que nos indica o caminho a seguir [...] (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, p. 
26). 

Ao lançarmos esse olhar crítico para a avaliação, percebemos que 

essa deve assumir um caráter formativo e não apenas classificatório, deste modo 

essa deixará de ser temida, uma vez que a avaliação não se resume apenas a uma 

prova. Esta serve como um instrumento de diagnóstico e dá ao professor 

oportunidade de rever sua ação docente e ao mesmo tempo proporcionará ao aluno 
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condições para que perceba seu processo de aprendizagem e ainda autoavaliar-se 

e autorregular-se. Neste panorama, o professor será 

[...] capaz de comprovar os conhecimentos realmente assimilados pelos 
alunos. [...] E ao analisar os resultados do rendimento escolar dos alunos, 
obtém informações sobre o desenvolvimento do seu próprio trabalho. O 
professor pode perguntar-se: “Meus objetivos estão suficientemente claros? 
Os conteúdos estão acessíveis, significativos e bem dosados? [...] Estou 
conseguindo comunicar-me adequadamente com todos os alunos? Estou 
dando a necessária atenção aos alunos com mais dificuldades? Ou estou 
dando preferência só aos bem-sucedidos, aos mais dóceis e obedientes?” 
(LIBÂNEO, 1994, p.202)  

Nestas considerações iniciais, percebemos que a prova enquanto 

instrumento avaliativo pode tanto assumir um caráter de reprodução e dominação 

quanto de reflexão e emancipação, portanto, cabe um repensar no significado deste 

instrumento e, por conseguinte na prática de avaliação, o que justifica assim este 

estudo, porque leva a entender que o professor precisa ter uma reflexão crítica 

sobre este assunto em sua formação, para que possa ter um domínio sobre o tema, 

e não venha a cometer equívocos em sua prática profissional. 

Materiais e Métodos 

Para concretizar os objetivos desta pesquisa foi necessário trilhar 

caminhos metodológicos que permitissem alcançar com maior clareza o fato 

estudado. Desta forma, apresentaremos a seguir algumas etapas no 

desenvolvimento do estudo. A começar pelo levantamento bibliográfico sobre o tema 

proposto, que conforme Santaella (2001),  

[...] antes de tomarmos qualquer decisão sobre a nossa pesquisa, 
precisamos ter o maior número de informações e de leituras que são 
possíveis nesta etapa de desenvolvimento. [...] Essa multiplicidade de 
pontos de vista é fundamental para que o pesquisador não fique de saída, 
fixado em um modo de ver, em um único tipo de fundamentação teórica, 
mas que saiba fazer uso de riqueza dessa fase preparatória para explorar a 
diversidade que é própria a qualquer uma das áreas das ciências humanas. 
(p.160-161).   

Outra etapa, a coleta de informações, foi realizada por meio de um 

questionário junto a 56 professores do ensino fundamental de 02 escolas da rede 

pública. Ressaltamos que para obter as informações necessárias à nossa pesquisa, 
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foi realizado um curso de extensão com estes professores sobre avaliação escolar, e 

no início do trabalho os professores responderam a um questionário com duas 

perguntas: O que a prova representa para você? Quais as maiores dificuldades ao 

elaborar uma prova?  

 Para Lakatos e Marconi (2001), a importância da coleta de dados 

junto a uma dada realidade,  

[...] é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma 
resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar ou, ainda, descobrir 
novos fenômenos ou as relações entre eles (p. 186). 

Dado o questionário, faz-se saber que o nosso objetivo foi identificar 

e analisar por meio do discurso docente a representação social dos mesmos em 

relação a seus entendimentos sobre prova. A respeito do conceito de representação 

social, Moscovici (1978) relata que “é uma forma de conhecimento prático, 

elaborado e compartilhado no meio social, contribuindo à construção das visões e 

ações dos grupos” (p. 72). Reconhecemos, portanto, que as representações sociais 

dos docentes colaboradores exercem influências sobre crenças, expectativas e 

condutas perante suas relações com o instrumento prova escolar, interferindo assim 

“[...] em processos variados, tais como a difusão e assimilação dos conhecimentos, o 

desenvolvimento individual e coletivo [...]” (JODELET, 2001, p. 22). 

Por fim, mencionamos que a metodologia de pesquisa empregada 

para analisar o que foi dito pelos docentes participantes de nossa pesquisa teve 

como parâmetro a Análise do Discurso. Para Orlandi (1999), por meio da análise do 

discurso podemos 

[...] conhecer melhor aquilo que faz do homem um ser especial com sua 
capacidade de significar e significar-se. Concebe a linguagem como 
mediação entre o homem e a realidade natural e social. [...] e torna possível 
tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 
transformação do homem e da realidade em que ele vive (p.15). 

Neste sentido, ao optar por estes pressupostos, tivemos como intuito 

abordar os depoimentos dos professores pesquisados de modo que 

proporcionassem o texto e o contexto da representação social. A fala de Silva (2005, 

p.39), ajuda a ilustrar a nossa opção: 
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Toda pesquisa visa captar as representações e reações dos indivíduos em 
dada situação. Só podemos ter acesso a esse “conteúdo” por meio da fala 
dos participantes, ou melhor, de seu discurso, concebendo-o, agora, como o 
concebe a Análise do Discurso. Portanto, o objeto de análise de uma 
pesquisa pode ser um discurso. Toda vez que extrapolamos o “texto” e 
atingimos o “contexto”, temos condições de pensarmos como se configuram 
as relações em determinado local ou situação, ou seja, podemos apreender 
como tais relações aparecem historicamente; quais fatores estabelecem e 
impõem sua cultura; como as pessoas envolvidas se veem impelidas a se 
tornarem “sujeitos”; quais ideologias que cada parte dessas relações (re) 
produzem, como se dá esse encontro ou confronto; se e como elas 
resolvem as questões que remetem à crença e ao simbólico, entre outros. 
Enfim, é possível detectar que significados atribuem a essas relações, como 
(se) significam e (se) constituem como sujeitos destas relações. 

A prova para os docentes 

Avaliar é, sem dúvida, uma das atividades mais polêmicas do 

contexto educativo por sempre causar dúvidas, incertezas e instabilidades, tanto 

para o professor, pois não sabe exatamente como os alunos vão reagir diante das 

propostas, como para os alunos que muitas vezes não sabem se estão ou não 

correspondendo às expectativas dos seus educadores. 

A avaliação da aprendizagem pode valer-se de vários instrumentos, 

e dentre estes a prova se destaca com grande relevância nos contextos escolares. 

Segundo Quinquer (2003, p. 24), esta ferramenta avaliativa surgiu da necessidade 

de dar à avaliação um caráter mais científico, objetivo e quantificável. A partir daí, as 

provas surgem “[...] como a maneira mais ‘objetiva’ e adequada de medir os 

resultados da aprendizagem por sua pretendida confiabilidade e pela possibilidade 

de quantificar resultados”. 

O que se percebe no cotidiano escolar é que as várias propostas 

que se distanciam da prova como estratégia de avaliação não têm conseguido ainda 

ocupar o espaço como ferramenta capaz de coletar informações importantes sobre a 

aprendizagem junto aos professores, alunos e seus familiares. Ao que tudo indica as 

tentativas diferenciadas de avaliação não proporcionam as mesmas garantias, nem 

o mesmo valor e “seriedade” que a prova impõe. Em muitas instituições educativas o 

processo avaliativo se constitui de prova com valor elevado e “trabalhinhos”, aos 

quais são atribuídos valores numéricos e sociais bem abaixo do referido às provas. 

A valorização da prova se justifica, segundo Luckesi (2008), por uma 

exigência social. A escola é pressionada a apresentar resultados, tanto para o 
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sistema, como para os pais. As provas documentam e comprovam, aparentemente, 

o que o aluno aprendeu refletindo o produto do trabalho escolar, a efetividade do 

ensino desenvolvido pelo professor. Segundo Perrenoud (1999, p.147) para os pais 

“[...] as lições e as provas são valores seguros, ou seja, é a garantia de saber se o 

filho está ou não aprendendo”. 

Para a escola, a prova representa uma forma de manter a ordem, o 

respeito, a disciplina e a autoridade, de obrigar os alunos a estudarem, como 

também, é uma alternativa de assegurar que informações necessárias estão sendo 

apropriadas e demonstradas pelos educandos. Para os alunos a prova é, 

visivelmente, a maneira de ver como está sua condição de promoção ou reprovação, 

bem como, de identificar suas facilidades e dificuldades de aprendizagem. Para os 

professores, a prova impõe respeito e autoridade e possibilita a documentação das 

aprendizagens e desempenhos.  

A utilização da prova está muito associada à verificação da 

aprendizagem de determinado conteúdo, sendo, muitas vezes, realizadas sem 

critérios, sem articulação entre os objetivos, os conteúdos e as estratégias de 

ensino. Tal prática resulta em um ato terminal e, portanto, sem continuidade após a 

sua aplicação e a constatação dos seus resultados. 

Outro fator que merece destaque em relação ao uso que se faz da 

prova é o fato de encontrar professores que usufruem deste instrumento para 

manter a ordem e a disciplina – preferencialmente, aterrorizando os alunos. Desta 

forma, a ideia que se tem da prova é a de que a mesma serve somente para 

alcançar o mérito de que é preciso estudar para “ir bem na prova”, pois caso 

contrário pode reprovar e não exatamente para aprender. 

Assim, as representações criadas em relação à prova acabam por 

transformar a mesma em uma ferramenta de cobrança dos conteúdos aprendidos de 

maneira mecânica e descontextualizados, permitindo que a mesma exerça uma 

função de poder e controle dentro da escola. 

Para os professores participantes da pesquisa, como o exposto na 

figura 1, a prova representa: 

 



282 

 

34%

30%

25%

11%

Verificação da aprendizagem

Instrumento de medida

Instrumento avaliativo

tarefa cansativa

 

     Figura 1 – Resultado da pesquisa de campo realizada com os professores do ensino fundamental. 
     Fonte: Organizado pelo autor, a partir do questionário respondido.  

 
Os dados apresentam que para 34% a prova é um instrumento de 

verificação e para outros 30%, instrumento de medida. Sendo assim, para a maioria, 

64% dos participantes, a mesma está mais a serviço da classificação, prestando-se 

a função de verificar e medir a aprendizagem do que a uma função formativa. 

Esta maneira de conceber a prova é entendida por Álvarez Méndez 

(2002, p.103) como um ‘modo rudimentar’, que tem como propósito apenas valorizar 

“[...] se os alunos são bons receptores e bons memorizadores, porém nunca se são 

críticos ou criadores; se são capazes de aplicar os conhecimentos que adquirem e 

como os dominam”. Isso ocorre porque muitos entendem a prova como um 

instrumento capaz de mensurar com precisão o desempenho e o esforço e, para 

isso, o aluno deve ‘provar’ o que aprendeu sem possibilidades de errar.  

De acordo com os relatos dos sujeitos participantes da pesquisa, a 

prova se limita a um “instrumento de avaliação que usamos para tentar 

qualitativamente avaliar/mensurar a apreensão dos conteúdos ensinados” (P1) e 

“para medir os conhecimentos adquiridos pelos alunos ao longo do bimestre, 

trimestre” (P2), que para o aluno serve como oportunidade para “demonstrar o 

quanto de conteúdo aprendeu, servindo para mensurar, quantificar” (P3) e para o 

professor “conferir o aprendizado dos alunos” (P4). 
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Quando os professores deixam a entender que a prova é uma tarefa 

cansativa, remetem este procedimento a certas dificuldades, principalmente à falta 

de interesse dos alunos. Nos depoimentos a seguir está caracterizado que  

falta interesse e valorização desse instrumento de avaliação pelos alunos, 
não se preparam, não estudam previamente, não se lembram da data de 
realização e não trazem materiais quando requisitados previamente. Não 
consideram a importância de fazê-la com determinado 
comprometimento/responsabilidade. (P5) 

Um momento difícil, onde, muitas vezes, percebemos que nossas aulas e 
explicações não estão sendo apreendidas pelos alunos, eles não dominam 
os conceitos [...]. Na maioria das vezes, fazemos uma segunda tentativa 
aplicando outra prova sobre o mesmo tema e os problemas de 
compreensão continuam. (P6) 

Aplicar provas para os alunos que não estudam, pois já temos 
antecipadamente a ideia do resultado ou quando o aluno pergunta quando 
vai ser a recuperação no dia da “prova”. (P7) 

Falta de participação do aluno, a falta do aluno em querer aprender certo 
conteúdo, é fazer a prova já pensando na prova de recuperação. (P8)  

Nos discursos dos docentes percebe-se claramente que a intenção 

dos mesmos é aplicar provas pensando exclusivamente em conteúdos fixos e pré-

determinados, em que o único propósito é o da reprodução. Neste panorama, 

quando o intuito, mesmo que inconsciente, é o silenciamento do aluno, tornando-o 

um repetidor de informações, é quase natural o seu desinteresse pela prova. Assim, 

a prova torna-se cansativa, pois além do “desinteresse” do aluno, esta causa 

desprazer também para o docente, já que o professor é muitas vezes obrigado a 

aplicar outra prova de recuperação, pois é cobrado por resultados, ou seja, terá que 

“avaliar” o aluno positivamente em razão das cobranças impostas pela instituição 

escolar.   

No entanto, pelos discursos apresentados, nota-se que os 

professores se eximem da falta de interesse ou da não aprendizagem do aluno, uma 

vez que em nenhum momento refletem sobre o trabalho docente desenvolvido em 

sala de aula, pois não se questionam, consequentemente não acontece uma 

avaliação do próprio trabalho, pois é mais fácil imputar o “erro” exclusivamente ao 

aluno, tornando o ato avaliativo por meio da prova um “fator de não-aprendizagem (e 

não-mudança). Isso ocorre porque não abarca o todo (concentra-se na avaliação do 
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aluno), nem se volta por si mesma (meta-avaliação)”. (VASCONCELLOS, 2005, 

p.21) 

Em uma perspectiva formativa, a prova tem outras funções, dentre 

elas a de “[...] coletar informações sobre os conhecimentos, as habilidades de um 

aluno [...]” que vão servir para tomar as decisões necessárias a fim de ajustar as 

falhas do processo e auxiliar os alunos em suas dificuldades (DEPRESBITERIS e 

TAVARES, 2009, p. 76). 

Assim, para se tornar um instrumento de avaliação formativa, a 

prova deve se constituir como uma ferramenta capaz de favorecer aos professores e 

aos alunos aspectos importantes da aprendizagem e evidenciar aqueles ainda não 

alcançados, bem como o que pode ser feito para que todos realmente aprendam, 

como declararam alguns docentes que compreendem a prova como um instrumento 

avaliativo tanto para perceber a real aprendizagem dos alunos quanto para permitir 

ao professor uma autoavaliação de seu trabalho. Neste contexto, os professores 

expressam que: 

A prova significa uma forma de saber o que o aluno aprendeu, é um 
diagnóstico se ele atingiu os objetivos pensados e propostos, é um 
instrumento de avaliação.  Ela permite saber o que precisa ser retomado em 
relação ao conceito proposto e se devemos tomar outros caminhos para 
que a aprendizagem de fato ocorra. (P9) 

Instrumento avaliativo que possibilita mudança nos rumos tomados. Orienta 
o processo de ensino e aprendizagem. Leva o professor a repensar sua 
ação pedagógica e o aluno (rever) e estruturar seus conceitos aprendidos. 
(P10) 

A prova é um recurso que ao mesmo tempo em que avalia aspectos do 
desempenho do aluno revela as habilidades do professor elaborar os 
questionamentos, clareza em relação aos objetivos almejados. (P11) 

Momento de reflexão do professor quanto à metodologia usada (pedagoga 
e professor), e o aluno (eu) de medição da aprendizagem. (P12) 

Conferir à prova um sentido formativo é um desafio que deve ser 

encarado, até porque, se bem utilizada, a “[...] prova formativa pode rever todos os 

pré-requisitos duma aprendizagem já realizada, e levar a exercícios de recuperação, 

no caso de surgirem falhas [...]” (CARDINET, 1993, p.41). Em outras palavras, a 

prova formativa se prestará a regular as aprendizagens dos alunos, assegurando 

que todos aprendam.  
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Entender a prova como uma possibilidade de reflexão em que “[...] a 

sua finalidade é a de fornecer informações que permitam uma adaptação do ensino 

às diferenças individuais observadas na aprendizagem [...]” (ALLAL, 1986, p.177) 

distancia a prova de uma visão classificatória e excludente e abre caminhos para 

uma nova compreensão da mesma no contexto escolar. 

Considerações finais 

Diante dos fatos apresentados, compreendemos que a prova 

quando vista a partir do senso comum, sem possibilidades de reflexão e retorno para 

as partes envolvidas, se constitui tanto para o discente quanto para o docente um 

momento de embates, determinando relações conflituosas, uma vez que a prova faz 

acentuar a disputa de poder, a tensão, causando mal estar pelo medo, pela 

ansiedade, pela cobrança, ou também poderá ser um instante de prazer, em que o 

“avaliador” terá seu momento de “vingança”, pois poderá usar este instrumento para 

punir, julgar, classificar, sem dar relevância aos aspectos relacionados ao ensino e a 

aprendizagem. 

Por outro lado, entendemos que a prova quando utilizada como um 

instrumento avaliativo formativo solicitará por parte do professor um olhar sem 

preconceitos. Demandará entre outras questões, uma reflexão sobre o sujeito a ser 

avaliado, fazendo surgir indagações sobre o que avaliar, como avaliar, quando 

avaliar. A prova vista nesta perspectiva, fará da avaliação um momento de troca de 

experiências, pois acontecerá a cooperação entre os sujeitos, a nota ficará para um 

segundo plano e o resultado não alcançado, isto é, o erro dos conteúdos cobrados 

na prova, será visto como possibilidades para uma autoavaliação do caminho 

percorrido até então pelo aluno e da metodologia utilizada pelo professor, pois 

[...] o erro revela, para aquele que aprende, a inadequação de seus 
esquemas e evidencia a necessidade da construção de outros e/ou a 
reformulação daqueles previamente existentes.  Esse enfoque leva alunos e 
também professores a serem sujeitos de seus próprios processos de 
reconstrução do conhecimento. (SILVA, 2008, p. 102). 

Contudo, quando tratamos sobre avaliação escolar, há que se 

considerar às inconstâncias que nem sempre aparecem ou são levadas em conta no 

trabalho do professor em relação à avaliação, tais como a carga horária demasiada, 
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salas de aula abarrotadas, falta de tempo para avaliar e dar um retorno ao aluno 

sobre seu desempenho, exigências quanto às notas dos alunos e prazos para o 

lançamento das mesmas. Neste sentido, ao fazermos uma reflexão sobre a prova e 

a avaliação escolar, estes são fatores que não podem ser esquecidos.  
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