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1 INTRODUÇÃO 

 

A escola sempre esteve muito preocupada em verificar a aprendizagem de conteúdos, no 

entanto, a instituição escolar não pode ter apenas esta preocupação, mas deve ir além, 

percebendo como o aluno está compreendendo os temas estudados e construindo sua 

aprendizagem, intervindo neste processo de forma constante.  

A avaliação como compreendo, não se restringe à verificação de conteúdos após um 

determinado período de tempo, mas apresenta, conforme Santos (2004, p. 6089), “um caráter 

formador, propiciando que o próprio aluno monitore a sua aprendizagem, permitindo a este 

identificar seus acertos, dificuldades e erros, ultrapassando a simples memorização dos 

conteúdos”. 

A partir desta compreensão, considero que os alunos são sujeitos ativos em seu processo 

de aprendizagem e avaliação, no qual são levados em conta suas experiências e seus 

conhecimentos. O aluno precisa participar de todo seu processo de avaliação, pois, este 

processo faz parte da construção do seu conhecimento. 

Entendo ainda, que a avaliação também pode ser usada para reorientar a prática do 

professor, auxiliando-o a estar sempre reconsiderando e redimensionando suas ações, visando, 

segundo Santos (2004, p. 6093). “a melhoria da ação pedagógica, [...] através de ações que 

favoreçam a construção do conhecimento. Ela deve ser contínua, processual, utilizada como 

instrumento na definição de princípios e intervenções necessárias à efetiva aprendizagem”.  

A avaliação é um dos maiores instrumentos que o professor tem para diagnosticar sua 

prática pedagógica, portanto, ela precisa ser formativa e dinâmica, constituindo-se em um 

processo contínuo, através do qual o professor tem condições de determinar o caminho a 

tomar e/ou retomar, de acordo com Santos (2004, p. 6090), “reorganizando, quando 

necessário, a ação pedagógica, abordando os conteúdos de forma diversificada, revendo 
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conceitos e mudando atitudes na busca de auxiliar efetivamente a construção do 

conhecimento pelo educando”. 

A partir deste enfoque, compreendo que a aprendizagem não pode ser determinada pela 

atribuição de notas, pesos e valores, que caracterizam a avaliação classificatória. Nesse 

sentido, Silva e Moradillo (2002, p. 6) afirmam que: “o objetivo da avaliação não é a 

atribuição de notas, mas, a facilitação da aprendizagem dos alunos e a orientação do ensino do 

professor: avaliação, ensino e aprendizagem tornam-se facetas de um único processo 

educativo”. 

O professor não avalia sozinho, mesmo que não compartilhe o ato de avaliar, afinal, o 

aluno é sujeito desta avaliação, portanto, ele faz parte do processo avaliativo. As ações dos 

alunos, o que acontece na sala de aula em relação ao ensino e a aprendizagem, suas atitudes 

diante das tarefas propostas pelo professor, acabam por influenciar no ato avaliativo do 

professor. 

Nesse sentido, a investigação sobre a avaliação das aprendizagens, levando-se em conta 

o que pensam os alunos, pode proporcionar análise e interpretação dos contextos dessas 

aprendizagens. 

Dessa forma, investigo, neste trabalho, as ideias sobre avaliação de uma turma de 25 de 

alunos do Ensino Médio Politécnico da Escola Técnica Estadual Professora Sylvia Mello. 

Essa investigação deu-se a partir das seguintes questões de pesquisa: O que os alunos 

compreendem sobre o processo avaliativo? Quais as barreiras encontradas pelos alunos no 

processo avaliativo? Quais as contribuições das ideias dos alunos para a reconstrução da 

prática avaliativa? 

Acredito que a tomada de consciência destas ideias pode contribuir para uma mudança 

qualitativa em minha prática avaliativa, com o objetivo de desenvolver uma avaliação 

formativa, utilizando-a como um instrumento para orientar o processo de ensino e 

aprendizagem, bem como, para redimensionar minha própria prática pedagógica. 
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2 AVALIAÇÃO ESCOLAR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

  

 A avaliação, como tradicionalmente é concebida no âmbito escolar, como forma de 

verificação da aprendizagem, está isolada do restante do processo educativo. Santos (2008) 

aponta que, em geral, as práticas avaliativas em sala de aula encorajam aprendizagens 

superficiais, sobrevalorizam a classificação, subvalorizam a função formativa e enfatizam 

mais a competição entre alunos do que o seu desenvolvimento.  

Esta concepção, embora não dê conta da complexidade do processo educativo, 

continua presente intensamente no cotidiano escolar. Apesar disso, muitos professores e 

demais profissionais da educação têm investido esforços no sentido de desenvolverem 

metodologias de ensino e avaliação mais inovadoras, que considerem a participação ativa do 

aluno na construção de seu conhecimento. Para Méndez (2002, p. 48): “No contexto da sala 

de aula, o que importa é assegurar que quem escuta com intenção de aprender está entendendo; 

não se trata de expor para ser ouvido, mas de explicar para ser compreendido”. 

Silva e Moradillo (2002, p. 6), entendem que “a participação do aluno na avaliação é 

fundamental para apossar-se da sua aprendizagem”. Ainda nas palavras desses autores (2002, 

p. 7) “os estudantes passam a atores e autores do aprender a aprender, avançando através do 

exercício da crítica e da avaliação”. Para Méndez (2002, p. 41), “a aprendizagem é construção, 

é participação, é compreensão, é assimilação, é apropriação e integração dos próprios 

esquemas de raciocínio, e não mera verbalização de palavra emprestada conservada em forma 

de memória insignificante”. 

De acordo com Sant’Anna (2014, p. 24): “Para acreditarmos na presença do aluno no 

processo de avaliação precisamos também acreditar que sua ação será tanto mais produtiva 

quanto maior significação os objetivos tiverem para ele, levando-o a buscar meios de alcança-

los”. Sendo assim, é importante que estes objetivos sejam estabelecidos em comum acordo 
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entre os envolvidos no processo educativo e que as atividades desenvolvidas, a fim de 

alcançá-los, estejam voltadas à investigação, a partir da qual, o aluno irá apropriando-se dos 

conhecimentos necessários.  

O conhecimento dá sentido ao processo de avaliação; quando a mesma está desligada 

do conhecimento, serve apenas como ferramenta, como instrumento, que pouco contribui para 

a construção da aprendizagem. 

Conforme se entende o conhecimento, a avaliação vai – deve ir – por uns 

caminhos ou por outros. E, quando a desligamos do conhecimento, nós a 

transformamos em uma ferramenta meramente instrumental que serve para 

tudo, embora realmente valha para muito pouco no campo da formação 

integral das pessoas que aprendem [...] (MÉNDEZ, 2002, p. 29).  

Em uma perspectiva de construção da aprendizagem, atribui-se ao aluno um papel 

central, porém, não deixa de ser fundamental o papel do professor, o qual tem a 

responsabilidade de orientar o aluno no seu processo de construção do conhecimento. Neste 

sentido: 

O professor aprende para conhecer e para melhorar a prática docente e sua 

complexidade, bem como para colaborar na aprendizagem do aluno, 

conhecendo as dificuldades que deve superar, o modo de resolvê-las e as 

estratégias que coloca em funcionamento. O aluno aprende sobre e a partir 

da própria avaliação e da correção, da informação contrastada que o 

professor oferece-lhe, que será sempre crítica e argumentada, mas nunca 
desqualificadora, nem punitiva (MÉNDEZ, 2002, p. 14). 

 A partir dessa perspectiva, a avaliação passa a ser vista como um processo de 

acompanhamento de ensino e aprendizagem, pois construímos conhecimento por meio dela.  

Dessa forma, quando pensamos em avaliação, podemos caracterizá-la a partir de dois 

pontos de vista, conforme apresento no quadro a seguir.  
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Quadro 01: Visões sobre avaliação – Tradicional e Inovadora 

 Visão Tradicional Visão Inovadora 

Aluno Passivo e sem criticidade da realidade que o 

cerca 

Ativo e crítico 

Professor Detentor e transmissor do saber Mediador do saber 

Metodologia Transmissão Exploração e descoberta 

Aprendizagem Recepção e detenção de conteúdos Apropriação e compreensão dos 

conteúdos 

Registros Quantitativos Qualitativos 

Função Classificatória Diagnóstica e formativa 

Instrumentos Constatação Investigação 

Dimensão Burocrática Pedagógica 

Foco Conteúdo e seleção Aprendizagem do aluno 

AZEVEDO, A.V.S., 2016 

 

  A partir de uma visão inovadora, a avaliação passa a ser compreendida como parte 

integrante do processo de ensino e aprendizagem. O aluno passa a ser sujeito ativo em seu 

processo de avaliação, de forma a construir sua própria aprendizagem, e o professor assume 

um papel de mediador do saber, orientando o aluno no desenvolvimento de atividades de 

investigação. Nesta perspectiva, entendo que avaliar não é medir. Medir é considerar apenas 

os aspectos quantitativos, enquanto avaliar é levar em conta também os aspectos qualitativos, 

considerando os procedimentos e atitudes que envolvem o sujeito. 

 A avaliação, neste processo, deve ser constante, e não apenas pontual, pois, de acordo 

com Méndez (2002), uma avaliação feita somente no final ou por unidade de conteúdo, é 

tardia para garantir uma aprendizagem contínua.  

Se fazemos da avaliação um exercício contínuo, não há razão para o 

fracasso, pois sempre chegaremos a tempo para agir e intervir 

inteligentemente no momento oportuno, quando o sujeito necessita de nossa 

orientação e de nossa ajuda para evitar que qualquer falha detectada torne-se 
definitiva (MÉNDEZ, 2002, p. 17). 

 É necessário identificar as dificuldades do aluno para que o professor possa intervir no 

processo de aprendizagem e retomar o que for preciso para facilitar a compreensão do aluno. 
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Sendo assim, a verificação faz parte da avaliação, porém, não a esgota, mas, busca um 

posicionamento diante do que foi identificado. 

A avaliação é uma excelente oportunidade para que quem aprende ponha em 

prática seus conhecimentos e sinta a necessidade de defender suas ideias, 

suas razões, seus saberes. Também deve ser o momento no qual, além das 

aquisições, aflorem as dúvidas, as inseguranças, o desconhecimento, se 

realmente há intenção de superá-los. Ocultá-los é uma artimanha pela qual se 

paga um preço muito alto em etapas posteriores ou no futuro. Expressá-los, 

com suas imprecisões, erros, confusões, acertos, certezas, sem o temor de 

subir ou baixar pontos em escalas tão confusas como os da qualificação, 

abrirá caminho para avançar junto no conhecimento, na apropriação, na 

formação do próprio pensamento, que-se-está-formando (MÉNDEZ, 2002, p. 

15). 

 No processo de ensino e aprendizagem cada um dos sujeitos tem a sua 

responsabilidade. Conforme Méndez (2002, p. 18): “A responsabilidade do professor é 

garantir que aquilo que os alunos estudam, leem e aprendem vale a pena ser objeto de 

aprendizagem. A dos alunos consiste em conscientizar-se de que eles são os responsáveis 

máximos por sua própria aprendizagem”.  

A mudança de postura no processo avaliativo é uma proposta complexa. Esse processo  

não pode representar uma situação de pressão e ameaça, mas, deve ser incentivador, 

integrando o desempenho do aluno e do professor, o que implica rever-se os papéis que estes 

desempenham, tradicionalmente no processo educativo.  

Se a aprendizagem realmente depende da atividade e da responsabilidade de 

quem aprende, é necessário redefinir o papel de quem ensina. 

Fundamentalmente, de “verbalizador” e destinatário da informação que 

encerra o saber passa a ser o criador de situações de aprendizagem de 

conteúdos científicos e culturais específicos. De transmissor de informação 

passa a impulsionador da indagação a respeito do conhecimento. Se o aluno 

deixa de ser um simples receptor do saber transmitido é porque também o 

professor deixará de ser o transmissor do saber ilustrado. Ambos se 

encontram agora construindo o saber que será significativo porquanto se 

fixa na compreensão intersubjetiva que media o sujeito disposto a conhecer e 

o objeto do conhecimento (MÉNDEZ, 2002, p. 61).  

Para se alcançar uma aprendizagem significativa, é preciso buscar novos caminhos de 

ensinar e, consequentemente novas formas de avaliar, que contemplem, de acordo com a 

perspectiva inovadora da avaliação, uma reflexão das práticas que envolvem alunos e 

professores.  
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3 DELINEANDO O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa que foi desenvolvida abrangeu uma turma de primeiro ano, do turno da 

manhã, do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual Professora Sylvia Mello, na qual 

lecionei a disciplina de Química e também orientei o desenvolvimento de projetos vivenciais 

no componente curricular denominado Seminário Integrado. 

Neste trabalho, procuro identificar por meio de uma pesquisa qualitativa, as 

representações de uma turma de vinte e cinco alunos sobre a avaliação. Neste processo, busco 

compreender de que forma estas representações podem contribuir com minha prática 

avaliativa. 

 

3.1 A pesquisa: contextualização, método, procedimentos e análise 

  

 O trabalho desenvolvido configura-se como uma Pesquisa Qualitativa, baseada nos 

moldes de uma Pesquisa-Ação, pois, envolve uma ação por parte das pessoas implicadas no 

processo investigativo, exigindo análise, reflexão e ação. Neste processo, após a escolha do 

campo de investigação e a determinação do problema de pesquisa, realiza-se um levantamento 

de dados, associado a uma ação com a tentativa de solucionar problemas práticos, em uma 

ação conjunta entre pesquisador e participantes envolvidos. 

 Após a determinação do problema devem-se determinar as técnicas de coleta de dados. 

E, a seguir, inicia-se o processo de análise e interpretação destes dados. (relatórios do objeto 

em estudo). Concluídas estas etapas, deve ser planejada uma ação destinada a enfrentar o 

problema que foi investigado, de modo que ocorra uma intervenção que busque soluções para 

este problema. 
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 No sentido de atingir o objetivo proposto na pesquisa-ação, estabelecendo uma relação 

entre o conhecimento e a ação, entre as pessoas envolvidas no processo e a realidade. 

É necessária uma ampla e explícita interação entre os pesquisadores e 

envolvidos na pesquisa e que esta não se limita a uma forma de ação (risco 

de ativismo), mas pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 

conhecimento ou nível de consciência das pessoas e grupos que participarem 

do processo, bem como, contribuir para a discussão ou fazer avançar o 

debate acerca das questões abordadas (THIOLLENT, 1985, p. 16). 

 

 Portanto, a pesquisa-ação envolve o pesquisador na situação estudada, e o coloca 

frente a uma ação de intervenção no campo de estudo. Sendo que, esta ação é gerada no 

próprio processo investigativo. Esta pesquisa envolve, portanto, o conhecimento da realidade 

e seu contexto, buscando compreender os problemas encontrados, bem como, buscar soluções 

e transformações que envolvam a participação coletiva de todos os envolvidos neste processo. 

 A partir da escuta do grupo de sujeitos investigados, propõe-se uma ação a ser 

desenvolvida, visando identificar os problemas que necessitam de soluções. Esta ação ocorre 

em um constante processo de negociação entre os envolvidos na pesquisa, através de uma 

comunicação que busque o entendimento entre os sujeitos. 

 A pesquisa-ação na educação tem como uma das principais características, o fato do 

professor necessitar indispensavelmente estar envolvido no processo, pois, ele como 

pesquisador, através de sua observação, pode refletir criticamente e reorganizar suas ações nos 

mais diversos momentos da pesquisa, reorientando sua prática pedagógica. Portanto, a 

pesquisa-ação, possibilita que haja uma articulação entre a reflexão e a ação dentro do 

contexto da prática educativa. Neste sentido Serrano (1990, p.189) afirma que: "o 

aperfeiçoamento profissional dos professores, depende da capacidade destes para assumirem 

uma postura investigadora frente à sua própria prática-pedagógica”. 

Na investigação que foi desenvolvida, busco compreender as representações dos 

alunos sobre avaliação, a fim de promover uma mudança qualitativa em minha prática 

avaliativa. Para tal, estabeleci como problema de pesquisa, identificar as concepções sobre 

avaliação de um grupo de alunos, a partir dos eixos investigativos, e utilizando os 

instrumentos de coleta, apresentados no seguinte quadro: 
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Quadro 2: Eixos Investigativos e Instrumentos de Coleta 

Eixos investigativos Instrumentos 

Compreensão dos alunos sobre o processo 

avaliativo 
Questionário aberto – inicial e final 

Barreiras encontradas pelos alunos no 

processo avaliativo 
Questionário aberto e registros dos alunos 

Prática avaliativa reconstruída 

Análise documental 

Diário de campo 

Análise dos questionários e registros dos 

alunos 

AZEVEDO, A.V.S., 2016 

 

 A partir da análise inicial feita no processo investigativo, planejei como ação para 

enfrentar o problema, desenvolver a avaliação considerando as ideias dos alunos, buscando a 

participação coletiva de todos os envolvidos neste processo. Pois, entendo que esta 

intervenção pode contribuir para solucionar o problema em estudo. Nesta etapa, busquei 

avaliá-los potencializando o que eles entendiam como positivo na avaliação e procurei evitar 

práticas que eles consideravam sem sentido para sua aprendizagem. 

 Procurei construir uma ação conjunta com meus alunos, de forma a estabelecer um 

processo constante de negociação com os mesmos, através de um diálogo, buscando entendê-

los. Para isto, a cada passo desenvolvido, os alunos contribuíam opinando sobre o que tinha 

sido realizado e davam sugestões do que poderia ser mudado e melhorado. 

 Esta troca com meus alunos facilitou a minha reflexão crítica sobre a maneira como 

desenvolvo a avaliação, e pude repensar, replanejar e reorganizar minhas ações, ao longo de 

todo o processo investigativo. Desta forma, a reflexão e a ação dentro da prática educativa, 

proporcionou-me a reorientação da minha prática pedagógica e avaliativa, constantemente. 

 Nesta pesquisa foram realizados dois levantamentos, por meio de um questionário. O 

primeiro questionário, aplicado em março de 2013, contempla as seguintes questões:  

- O que é avaliação?  

- Quais são os objetivos da avaliação?  
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- Destacar pontos positivos da avaliação.  

- Destacar pontos negativos da avaliação.  

Já o segundo levantamento, aplicado em março de 2014, a fim de complementar as 

ideias dos alunos obtidas anteriormente, contempla as questões:  

- O que é avaliação?  

- Por que avaliar?  

- Como avaliar? 

- Pontos positivos da avaliação.  

- Pontos negativos da avaliação. 

  

Com base nestas questões norteadoras, o levantamento das ideias dos alunos foi 

realizado a partir de textos que os mesmos escreveram em sala de aula. Apesar de elencar 

alguns tópicos, a partir do questionário, os alunos tiveram a liberdade de escreverem o que 

compreendiam sobre a avaliação. 

 O método de análise utilizado foi a Análise Textual Discursiva (ATD), a qual tem sido 

utilizada como uma metodologia para analisar informações obtidas em pesquisas qualitativas. 

Essas informações podem ser a partir de textos já existentes ou a partir de material que será 

produzido, como por exemplo, textos e entrevistas.  

“A análise textual discursiva pode ser compreendida como um processo auto-

organizado de construção de compreensão em que novos entendimentos emergem a 

partir de uma sequência recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos 

do “corpus”, a unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos 

unitários, a categorização; o captar o emergente em que a nova compreensão é 

comunicada e validada” (MORAES e GALIAZZI, 2007, p. 12). 

 Na Análise Textual Discursiva, ocorrem as etapas de unitarização e de categorização 

para que possam ser formadas novas compreensões.  

 A partir do material coletado no primeiro levantamento, mediante um processo de 

desconstrução e unitarização, busquei extrair as unidades de significado em relação aos 

aspectos analisados sobre avaliação, conforme apresentado no quadro abaixo:  
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Quadro 3: Unidades de significado – Questionário 1 

O que é avaliação? 

Aprovar ou reprovar o aluno 

Testar/medir ou verificar a aprendizagem 

Medir a capacidade do aluno 

Exercitar o que foi aprendido 

Por que avaliar? 

Mostrar ao professor se o aluno está aprendendo 

Mostrar ao professor se sua explicação está contribuindo para a aprendizagem 

do aluno 

Mostrar se o professor está fazendo um bom trabalho 

Desenvolver reponsabilidade 

Preparar para a vida 

Identificar os erros 

Como avaliar? 

Utilizando instrumentos diversificados 

Utilizando material de consulta 

Trabalhos em grupo 

Fazendo perguntas aos alunos 

Aulas práticas 

Discussões em sala de aula 

Projetos 

Pesquisas 

Pontos positivos da 

avaliação 

Ajudar no conhecimento e aprendizagem 

Exercitar o que foi aprendido 

Pontos negativos da 

avaliação 

Falta de interesse dos alunos 

Dispersão dos alunos 

Decorar grande quantidade de conteúdos 

Tensão em avaliações pontuais 

Muita ênfase a avaliar através de provas 

Dificuldades em determinadas disciplinas 

Instrumento de controle 

AZEVEDO, A.V.S., 2016 

 

Já no segundo levantamento, da turma de vinte e cinco alunos, identificados como A1 a 

A25, dos quais analisei as ideias sobre avaliação, quinze deles não participaram da 

continuação da pesquisa, pelos seguintes motivos: mudança de turno ou de escola, reprovação 

e ainda o falecimento de um aluno. Portanto, no segundo questionário, analiso as ideias de 10 

alunos sobre avaliação, sendo eles identificados por A2, A6, A8, A17, A18, A20, A21, A23, 

A24, A25.  
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A partir dos dados coletados no segundo questionário, utilizando, da mesma forma que 

no primeiro questionário, um processo de desconstrução e unitarização (Moraes e Galiazzi, 

2007) busquei extrair as unidades de significado em relação aos aspectos analisados sobre 

avaliação, em cada uma das questões.  

 

Quadro 4: Unidades de significado – Questionário 2 

O que é 

avaliação? 

Contribuir para a aprendizagem 

Protagonismo do aluno em sua avaliação 

Por que avaliar? Preparar para apresentar/falar em público 

Testar/Verificar os conhecimentos 

Verificar a capacidade de avançar 

Medir a capacidade 

Como avaliar? Apresentações de trabalhos 

Trabalhos em grupo 

Pesquisas 

Escolha dos temas trabalhados 

Pontos positivos 

da avaliação 

Aprender a apresentar/falar em público 

Aprender a trabalhar em grupo 

Pontos negativos 

da avaliação 

Alguns alunos atrapalham outros 

Turma dispersa 

Alguns alunos querem aparecer mais que os outros 

AZEVEDO, A.V.S., 2016 

 

Após a identificação destas unidades de significado, fiz uma relação entre os 

elementos e agrupei as respostas que apresentavam significados semelhantes. Nesse 

movimento de desconstrução e reconstrução, chego às categorias inicias emergentes das 

ideias dos alunos. Estas categorias iniciais foram novamente relacionadas, convergindo ao 

encontro dos eixos investigativos tomados como ponto de partida neste trabalho e, assim, 

utilizados também, como categorias de análise das representações dos alunos sobre 

avaliação. O quadro a seguir apresenta uma síntese desse processo de categorização: 

 

 

 



16 

 

Quadro 5: Síntese do processo de categorização – Questionários 1 e 2 

 

Questionário 1 Questionário 2 Categorias 

iniciais 

Categorias de 

análise 

Aprovar ou reprovar o aluno  Aprovação ou 

reprovação 

Compreensão dos 

alunos sobre o 

processo 

Avaliativo 

Testar ou medir a capacidade do 

aluno 

Verificar a capacidade de avançar 

Medir a capacidade do aluno Verificação da 

aprendizagem Verificar a aprendizagem Verificar os conhecimentos 

Exercitar o que foi aprendido  

Mostrar ao professor se o aluno 

está aprendendo 

 

Diagnóstico da 

aprendizagem  
Ajudar no conhecimento e 

aprendizagem 

Contribuir para a aprendizagem 

Identificar os erros  

Mostrar ao professor se sua 

explicação está contribuindo para 

a aprendizagem do aluno 

 

Orientação do 

trabalho docente 
Mostrar se o professor está 

fazendo um bom trabalho 

 

Falta de interesse dos alunos Alguns alunos atrapalham 
Falta de motivação 

Barreiras 

encontradas 

pelos alunos no 

processo 

avaliativo 

Dispersão dos alunos Turma dispersa 

Decorar grande quantidade de 

conteúdos 

 

Ênfase a avaliar 

através de provas Tensão em avaliações pontuais  

Instrumento de controle  

 Alguns alunos querem ser mais que 

os outros 

Competitividade 

entre os alunos 

 Escolha dos temas trabalhados 

Protagonismo do 

aluno 

Prática 

avaliativa 

reconstruída 

Aprender a apresentar/falar em 

público 

 Protagonismo do aluno em sua 

avaliação 

 A avaliação se constrói em equipe Processo coletivo 

de avaliação  Aprender a trabalhar em grupo 

Desenvolver responsabilidade  

Acompanhamento 

atitudinal 
Desenvolver a criatividade  

Preparar para a vida   

Utilizar instrumentos 

diversificados, material de 

consulta, trabalhos em grupo, 

perguntas e discussões, aulas 

práticas, projetos e pesquisas  

Apresentações de trabalhos, 

trabalhos em grupo, projetos e 

pesquisas 

 

Formas 

diversificadas de 

avaliação 

AZEVEDO, A.V.S., 2016 
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3.2 Proposta de avaliação formativa na prática pedagógica 

 

A avaliação formativa possui função pedagógica, que vai além da observação, 

conforme já foi discutido neste trabalho, pois, implica um conjunto de ações que auxiliem o 

aluno em seu processo de aprendizagem. Dessa forma, neste item apresento a proposta de 

avaliação formativa construída durante minha prática pedagógica, destacando as atividades 

desenvolvidas em sala de aula.  

Esta proposta, baseada no trabalho de Santos (2008), constituiu-se a partir da 

coordenação de três tipos de ações: questionamento oral, escrita avaliativa e auto avaliação.  

 

3.2.1 Questionamento oral 

O questionamento oral consiste na formulação de perguntas abertas, que permitam 

mais do que uma resposta correta, que possibilitem o desenvolvimento de um raciocínio 

adequado à situação proposta pelo professor e considerem os conhecimentos trazidos pelos 

alunos, enriquecendo assim, o ambiente de aprendizagem. É importante proporcionar 

momentos de interação com os alunos, nos quais, estes tenham a oportunidade de formular 

suas próprias perguntas ao professor e aos colegas. As atividades de questionamento oral 

desenvolvidas consistiram em: 

- Questionamentos professor/turma: elaborei questões que serviram para o desenvolvimento 

de debates sobre temas, como por exemplo, alimentação, drogas e sexualidade; abordados 

primeiramente de forma interdisciplinar e a seguir explorando os conteúdos da disciplina de 

química. Nestes debates, busquei primeiramente, deixar os alunos tranquilos e livres de 

qualquer tensão, para os mesmos sentirem-se a vontade para falar e expor suas ideias.  

- Questionamentos professor/aluno: a partir dos debates com a turma, passei a elaborar 

questões direcionadas aos alunos, de forma a obter subsídios para identificar o quanto cada 

aluno estava compreendendo os temas abordados. 

- Questionamentos turma/professor: solicitei à turma que, em conjunto, dirigissem-me 

questionamentos, procurando explorar o que ainda não tinha sido abordado sobre os temas 

estudados. 

- Questionamentos aluno/professor: na sequência dos questionamentos elaborados pela turma, 
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solicitei aos alunos que, de forma individual, questionassem-me para além das questões 

discutidas até o momento.  

- Questionamentos aluno/aluno: ao final dos debates ou discussões mais direcionados à 

professora, o tempo/espaço de sala de aula era aberto ao diálogo entre os próprios alunos, para 

que os mesmos fizessem questionamentos uns aos outros, de forma a contribuírem na 

construção de suas aprendizagens.  

 

3.2.2 Escrita avaliativa 

A escrita avaliativa é uma maneira de ajudar o aluno a desenvolver sua capacidade de 

auto avaliação, proporcionando que o mesmo conscientize-se de seus erros, e então possa 

progredir. Dessa forma, o aluno tem a possibilidade de reanalisar suas respostas e aperfeiçoar 

suas produções. Este tipo de ação incentiva um aprofundamento da compreensão das 

atividades e proporciona momentos de reflexão e ajuda ao aluno. Afinal, quando este 

identifica e corrige seus erros, sua aprendizagem torna-se mais significativa. As atividades de 

escrita avaliativa desenvolvidas consistiram em: 

- Produções escritas dos alunos: Os alunos produziram a escrita de textos e de relatórios sobre 

os temas abordado, os quais tinham um prazo para serem entregues. Durante o período de 

escrita, os alunos tinham momentos de orientação, nos quais, eu atendia a cada um 

individualmente. Esses momentos aconteciam uma vez por semana ou a cada quinze dias, nos 

espaços da sala de aula conforme houvesse a necessidade.  

 - Provas dissertativas: os alunos também realizaram provas dissertativas, as quais, após a 

correção, eram entregues novamente aos mesmos para que eles pudessem rever suas 

respostas, identificando os conteúdos que precisariam ser retomados, buscando superar 

algumas fragilidades na aprendizagem.  

- Diário de bordo do professor: durante as aulas, mantive um diário para anotações das 

percepções, tanto referentes às atividades desenvolvidas (como por exemplo, exercícios, 

produção de textos, debates, entre outas), bem como, anotações que se referiam aos 

procedimentos e atitudes dos alunos. Esse diário serviu para auxiliar-me tanto na elaboração 

dos instrumentos de avaliação e das ações a serem desenvolvidas, bem como, na redação do 

texto desta dissertação.  
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3.2.3 Auto avaliação 

A avaliação, apesar de ser responsabilidade do professor, não é função exclusiva dele, 

mas é necessário delegá-la aos alunos em determinados momentos, a fim de auxiliá-los a 

exercerem sua autonomia e desenvolverem estratégias de análise e tomada de posição frente 

às suas próprias produções. As atividades desenvolvidas no processo de auto avaliação 

consistiram em: 

- Avaliação desenvolvida por pares: os alunos realizaram avaliações em grupo, buscando 

identificar e superar as fragilidades, bem como, identificar e investir nas potencialidades da 

turma. Esse processo coletivo foi também um exercício de superação de problemas 

encontrados, como a divisão da turma em pequenos grupos, auxiliando-os a constituírem um 

grupo unido e solidário. 

- Avaliação desenvolvida pelo próprio aluno: cada um dos alunos também realizou uma auto 

avaliação por escrito, na qual, ele se atribuía um conceito e justificava de forma detalhada o 

porquê do mesmo. Na auto avaliação, o aluno precisava salientar – entre outros pontos – o 

que considerou importante, as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento das 

atividades propostas, comentar sobre sua responsabilidade, participação e compreensão dos 

conteúdos trabalhados. 

 

O percurso metodológico, apresentado neste capítulo, pode ser representado de forma 

sistematizada no fluxograma a seguir: 
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4 REPRESENTAÇÕES DOS ALUNOS SOBRE AVALIAÇÃO 

 

Utilizando o método da Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi (2007), 

analiso as representações dos alunos sobre avaliação. Conforme descrito anteriormente, 

durante o processo de categorização dessas ideias, foram definidas as seguintes categorias de 

análise: 

 Compreensão dos alunos sobre o processo avaliativo 

 Barreiras encontradas pelos alunos no processo avaliativo 

 Prática avaliativa reconstruída 

Dessa forma, a seguir serão discutidos os dados obtidos, referentes a cada uma destas 

categorias. Na transcrição das respostas dos alunos aos questionários, aparece, ao final da 

frase, a indicação do documento, Q1 (questionário 1) ou Q2 (questionário 2), depois, separado 

por um ponto, é indicado o número da questão onde a resposta é encontrada.  

 

4.1 Compreensão dos alunos sobre o processo avaliativo 

A partir da análise das representações dos alunos sobre avaliação, foi possível observar 

que os alunos que participaram desta pesquisa compreendem que a avaliação é uma forma de 

promover a aprovação ou reprovação do aluno, a verificação da sua aprendizagem, bem 

como, o diagnóstico da sua aprendizagem, além de contribuir para orientar o trabalho do 

professor. 

 

4.1.1 Aprovação ou reprovação 

Em uma perspectiva tradicional, a avaliação apresenta função classificatória. Neste 

tipo de avaliação, após um determinado período, atribui-se um valor ao conhecimento do 

aluno, considerando-o aprovado ou reprovado a partir de critérios classificatórios.  
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Enquanto que, em uma visão inovadora, a função da avalição é diagnóstica e 

formativa, fornecendo informações sobre as capacidades e necessidades dos alunos, para que, 

a partir dessas informações busque-se favorecer a aprendizagem do aluno.  

Dentre os vinte e cinco alunos que escreveram o texto, respondendo aos questionários 

elaborados, cinco alunos, A1, A2, A5, A10, A11, compreendem, conforme a perspectiva 

tradicional, que a avaliação serve para passar o aluno de ano ou para reprová-lo. Conforme 

suas falas:  

A1: “Estudar para passar de ano.” (Q1.2) 

A2: “Eu penso que as provas podem ser até difícil mas se nós estudarmos e prestarmos 

atenção nas aulas, nas explicações do professor nos conseguimos passar por mais difícil que 

seja, basta ter força de vontade e querer aprender.” (Q1.2) 

A5: “Passar de ano.” (Q1.2) 

A10: “Passar de ano.” (Q1.2) 

A11: “Passar de ano, sem fica em nem uma matéria.” (Q1.2) 

 Para os alunos A3 e A19 a avalição está relacionada a medir o rendimento e grau de 

aprendizagem, conforme suas falas: 

A3: “método usado para medir nosso rendimento escolar” (Q1.1) 

A19: “O objetivo de uma avaliação é estabelecer um grau de aprendizagem”. (Q1.1) 

Fica evidente que, para estes alunos, a avaliação tem um caráter classificatório. Em 

suas representações sobre avaliação não está presente a ideia de avaliar com intenção 

formativa, que, conforme Méndez (2002), não é o mesmo que medir, nem qualificar, nem 

sequer corrigir, e tampouco classificar.  

Apesar de a avaliação possuir atividades de qualificação, medição, correção, 

classificação, certificação, aplicação de prova; ela não se confunde com elas, pois, se 

diferenciam pelos objetivos pelos quais são usados. Nas palavras de Méndez (2002, p. 14): 

“São atividades que desempenham um papel funcional e instrumental, porém dessas 

atividades artificiais não se aprende. Em relação a elas, a avaliação transcende, pois 

justamente onde elas não alcançam é que a avaliação educativa começa”. 

 

 



23 

 

4.1.2 Verificação da aprendizagem do aluno 

A avaliação, de acordo com a LDB, é organizada a partir de alguns critérios, sendo um 

deles, a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 

Este critério se percebe como parte da compreensão dos alunos A8, A21 e A24 sobre o 

processo de avaliação, para eles a avaliação é feita para verificar a capacidade dos alunos em 

irem adiante, seguir em frente, avançando para uma nova etapa. Conforme suas falas: 

A8: “Ver se estamos capacitados para passar para uma nova etapa.” (Q2.2) 

A21: “Para ver se temos capacidade de avançar de ano e começar nos adaptarmos para o 

futuro.” (Q2.2) 

A24: “Para ver nossa capacidade e se temos condições de seguir em frente.” (Q2.2) 

Além da possibilidade de avanço, a avaliação, conforme aponta Mendéz (2002), atua 

a serviço do conhecimento, da aprendizagem e dos interesses formativos aos quais deve 

servir. Quando os alunos são avaliados, eles têm oportunidade de verificar os conhecimentos 

adquiridos, as aprendizagens que estão sendo construídas, bem como, fazer uso dessas 

avaliações para orientação dos conceitos que precisam ser retomados e estudados para que 

ocorra uma aprendizagem significativa. 

Esta ideia pode ser apontada de forma sutil nas representações dos alunos A4, A6, A7, 

A9, A13, A15, A17, A18, A20, A23 e A25, que compreendem a avaliação como a forma de 

verificar suas aprendizagens.  De acordo com suas falas, apresentadas a seguir, ao avaliar, o 

professor verifica se o aluno está compreendendo a matéria estudada, testa a capacidade de 

aprender do aluno e busca identificar seus conhecimentos apreendidos: 

A4: “avaliação é testar a capacidade de aprendizado” (Q1.1) 

A4: “Dizer se o aluno entendeu a matéria se ele sabe o conteúdo passado”. (Q1.2) 

A6: “Avaliar para testar os conhecimentos do aluno”. (Q2.2) 

A7: “avaliação é uma maneira de ensinar os alunos avaliando como ele se sai na matéria” 

(Q1.1) 

A9: “Avaliação eu vejo as avaliações como um modo de ver como o tal aluno está, digamos 

se entendendo com as disciplinas”. (Q1.1) 

A13: “Avaliação eu acho que é um modo de testar nossa capacidade”. (Q1.1) 

A15: “Avaliação é uma forma de testar os conhecimentos de alguém”. (Q1.1) 
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A17: “É um método de ver o que o aluno está aprendendo”. (Q2.1) 

A17: “Para ver a capacidade de conhecimento”. (Q2.2) 

A17: “É um método de ver o que o aluno está aprendendo”. (Q2.1) 

A18: “Avaliar é para saber se o aluno está sabendo um pouco sobre a matéria que está sendo 

dada”. (Q2.2) 

A20: “É um modo de avaliar se o aluno está prestando atenção ao conteúdo dado pelo 

professor. Tem seu lado bom porque testa sua capacidade” (Q1.1) 

A20: “Avaliar é um modo de medir a capacidade do aluno”. (Q2.2) 

A23: “...pra ver os conhecimentos de cada um”. (Q2.2) 

A25: “Para testar os conhecimentos dos alunos”. (Q2.2) 

A avaliação é uma oportunidade para que o aluno coloque em prática seus 

conhecimentos, seus saberes e busque superar suas dificuldades. Portanto, a avaliação está 

diretamente relacionada ao conhecimento, se ela estiver desligada do conhecimento, pouco 

valerá para a formação de quem aprende.  

Os alunos, A14, A17, A18, A19, entendem a avaliação como uma forma de exercitar o 

conhecimento, pois, através da avaliação é possível colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo do tempo e exercitar o que o aluno aprendeu. Logo, para estes alunos, a 

avaliação está relacionada ao conhecimento. 

A14: “Eu vejo a avaliação como uma forma de por em prática os conhecimentos que foram 

adquiridos ao decorrer do tempo”. (Q1.1) 

A17: “Para mim avaliação é bom, pois, ajuda em nosso conhecimento”. (Q1.1) 

A18: “O objetivo de fazer uma avaliação é tentar exercitar a matéria que foi dada pelo 

professor”. “Os pontos positivos é exercitar a mente dos alunos”. (Q1.1) 

A19: “O fator importante de uma avaliação é botar em prática em exercício o que está sendo 

passado nas aulas”. 

Para Méndez (2002), “a avaliação é uma excelente oportunidade para que quem 

aprende ponha em prática seus conhecimentos e sinta a necessidade de defender suas ideias, 

suas razões, seus saberes” (p. 15). 
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4.1.3 Diagnóstico da aprendizagem do aluno 

A avaliação na visão tradicional tem seu foco no conteúdo e na seleção. É dada muita 

ênfase aos conteúdos, e à cobrança dos mesmos. Já na visão inovadora, a avaliação possui o 

foco na aprendizagem do aluno. Porém, para que ocorra a aprendizagem, as dificuldades e os 

erros precisam ser identificados, reconhecidos e compreendidos, tanto pelo professor, como 

pelo aluno, cabendo a este ser protagonista de sua aprendizagem e avaliação.  

Nas representações dos alunos A6, A9 e A18 a avaliação serve para diagnosticar a 

aprendizagem, pois, com ela é possível identificar as facilidades e dificuldades dos alunos, 

bem como os erros por eles cometidos. Para estes alunos, a avaliação tem função diagnóstica. 

Conforme suas falas: 

A6: “Eu acho as avaliações muito importantes porque é a única coisa que pode nos dizer se 

estamos aprendendo ou não.” (Q1.1) 

A9: “Nelas percebe-se se o aluno entende ou não as matérias, percebe-se também onde estão 

as maiores dificuldades em entender, e também as suas facilidades”. (Q1.2) 

A18: “Avaliar é para saber se o aluno está sabendo um pouco sobre a matéria que está sendo 

dada”. (Q2.2)  

Para o aluno A23 (Q2.4), um dos pontos positivos da avaliação é saber se o aluno está 

aprendendo.  

Compreendo a avaliação como um diagnóstico da aprendizagem se ela for usada com 

a intenção de identificar as fragilidades que precisam ser corrigidas para que o conhecimento 

possa ser construído, e assim superar as dificuldades da aprendizagem.  

O processo de aprendizagem passa por dificuldades, pois é um processo de 

reconstrução. Conforme Méndez (2002): “Aprendemos com a avaliação quando a 

transformamos em atividade de conhecimento e em ato de aprendizagem o momento da 

correção”. (pág. 14). 

 

4.1.4 Orientação do trabalho docente 

A avaliação fornece informações ao professor sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, que lhe permitem identificar deficiências na forma de ensinar, possibilitando 

reformular o seu trabalho. Méndez (2002, p.14) afirma que: “O professor aprende para 

conhecer e para melhorar a prática docente e sua complexidade, bem como para colaborar na 
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aprendizagem do aluno, conhecendo as dificuldades que deve superar, o modo de resolvê-las 

e as estratégias que coloca em funcionamento”.  

Esta ideia pode ser apontada nas representações de três alunos, A4, A16, A18, que 

consideram a avaliação uma maneira de orientar o trabalho do professor, afinal, através dela é 

possível verificar se o professor está fazendo um bom trabalho.  De acordo com estes alunos: 

A4: “Para o professor ver que o aluno está entendendo a matéria, e que o professor está 

fazendo um bom trabalho.” (Q1.3) 

A16: “A avaliação é um modo do professor saber o que o aluno anda aprendendo se ele tem 

estudado, se o que ele explica está adiantando”. (Q1.1) 

A18: “Na minha opinião a avaliação é uma coisa boa porque vai dizer se o aluno está 

entendendo a matéria que o professor está passando e se não tiver uma avaliação o professor 

não vai saber se o aluno está entendendo a matéria direito". (Q1.1) 

Esta possibilidade de orientação do trabalho docente, a partir da prática avaliativa, 

também é discutida nos PCN, segundo os quais, a avaliação fornece ao professor elementos 

para uma reflexão de sua prática, o que possibilita retomar aspectos que precisam ser revistos, 

a fim de facilitar o processo de aprendizagem de seus alunos.   

Para tanto, é importante também identificar algumas barreiras que os alunos 

encontram em seu processo de aprendizagem e avaliação. 

  

4.2 Barreiras encontradas pelos alunos no processo avaliativo 

As principais barreiras encontradas pelos alunos, sujeitos desta pesquisa, no processo 

avaliativo, conforme identifiquei em suas representações sobre avaliação, estão relacionadas 

aos seguintes fatores: falta de motivação, o que acaba se refletindo no desinteresse por parte 

de alguns, ênfase que os professores costumam atribuir à avaliação através de provas e a 

competitividade que pode surgir entre os alunos durante este processo. 

 

4.2.1 Falta de motivação 

A falta de motivação, como afirma Pozo (2002, p. 88), costuma ser uma das principais 

causas da “deteriorização da aprendizagem”. Um dos fatores determinantes para essa situação 

consiste na falta de planejamento do trabalho docente.  
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Quando os alunos estão desmotivados e desinteressados, acabam se dispersando e isto 

se reflete em suas avaliações, conforme relatam nas suas falas: 

A2: “O único ponto negativo é que a turma as vezes não colaborava, alguns não queriam nada 

com nada e atrapalhavam os outros”. (Q2.5) 

A5: “Não escutar a explicação”. (Q1.4) 

A5: “Colegas conversando e fazendo com que tu perca a atenção”. (Q1.4) 

A16: “Muitos alunos acabam ficando com preguiça ou são malandro, e quando vão fazer uma 

avaliação acabam se dando mal”. (Q1.4) 

A17: “Muitos alunos não se dedicam e acabam atrapalhando os que estão tentando aprender”. 

(Q1.4) 

A18: “Os pontos negativos foram que a turma era muito dispersa”. (Q2.5) 

A20: “A turma é muito dispersa”. (Q2.5) 

A23: “Assim vem para o colégio para estudar se não quiser estudar não vem é ruim uma 

pessoa querer aprender presta atenção e o outro tá lá de bobagem”. (Q1.4) 

A23: “Que quem não tá nem aí atrapalha os outros”. (Q2.5) 

A24: “Turma dispersa não prestava atenção nas avaliações e aí fica difícil”. (Q2.5) 

Visto que, a maioria das aprendizagens, segundo Pozo (2002), requer uma prática con-

tínua, que demanda certo esforço, o aluno precisa de algum motivo para se esforçar para 

aprender. Sendo assim, é importante que o trabalho do professor esteja fundamentado nas 

necessidades de seus alunos, levando em conta seus anseios e interesses. 

  

4.2.2 Ênfase a avaliar através de provas 

Outra dificuldade encontrada pelos alunos no processo de avaliação é a 

supervalorização dada à realização de provas. Durante muito tempo as provas foram, e ainda 

têm sido, consideradas instrumentos indispensáveis de avaliação da aprendizagem do aluno. 

Mas, não serve como única forma de avaliação, pois consiste num momento pontual, que 

muitas vezes, não reflete a aprendizagem vivenciada pelo aluno, podendo levá-lo a situações 

de estresse e tensão que poderão impedi-lo de expressar de forma satisfatória o conhecimento 

adquirido ao longo do processo de aprendizagem. Conforme dizem os alunos A6 e A8: 
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A6: “Os pontos negativos são que as vezes (os professores) acabam exagerando na exigência 

das respostas, pois é bastante coisa para decorar e as vezes fica difícil decorar uma resposta 

completa”. (Q1.4) 

A8: “Provas com 2 ou 3 matérias na mesma prova”. (Q1.4) 

De acordo com Garcia (2008, p. 25): “O prazer de aprender desaparece quando a 

aprendizagem é reduzida a provas e notas, os alunos passam a estudar para se dar bem na 

prova e para isso têm de memorizar as respostas consideradas certas pelo professor ou 

professora”.  

Além disso, a prova tem sido utilizada muitas vezes, como um instrumento de controle, 

que serve para manter a disciplina em sala de aula, como ressalta o aluno A10. 

A10: “Não ter frege em aula”. (Q1.4).  

A10: Não ter conversa na sala de aula”. (Q1.4) 

Portanto, para este aluno, o instrumento avaliativo pode ser usado como uma ferramenta 

de poder. 

Em uma perspectiva inovadora utilizar somente a prova no processo de avaliação, não é 

suficiente para informar ao professor e ao aluno, as aprendizagens construídas e as 

dificuldades encontradas. No entanto, ela pode ser mais um dos momentos em que professor e 

aluno têm para construir um diagnóstico do que precisa ser melhorado. 

 A avaliação de caráter formativo ocorre ao longo de todo o processo, são espaços de 

construção da aprendizagem e ocorre em todos os momentos e não apenas em momentos 

específicos e pontuais, mas se dá de forma contínua e processual. 

  

4.2.3 Competitividade entre os alunos 

Ainda em relação às barreiras encontradas pelos alunos no processo avaliativo, destaco 

aqui, o ambiente de competitividade entre os alunos, que pode ser gerado a partir dos 

resultados obtidos nas avaliações. Como destaca um dos alunos: 

A6: “Alguns alunos queriam ser mais do que outros e ignoravam opiniões”. (Q2.5) 

Compreendo que esta situação possa ocorrer de maneira mais frequente em uma 

avaliação feita de forma tradicional, que busque apenas a verificação da aprendizagem, com o 

objetivo de classificação.  
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Santos (2008) aponta que, em geral, as práticas avaliativas encorajam aprendizagens 

superficiais, valorizam a classificação e enfatizam a competição entre alunos. Estas práticas 

avaliativas, baseadas na visão tradicional, continuam presentes intensamente no cotidiano 

escolar, embora não possam dar conta da complexidade do processo educativo. 

 

4.3 Prática avaliativa reconstruída 

Buscando superar as barreiras enfrentadas pelos alunos, conforme expressaram, em 

seu processo de aprendizagem e avaliação, procurei identificar, em suas representações, 

algumas ideias que subsidiassem uma reconstrução da minha prática avaliativa. A análise 

dessas ideias apontaram as seguintes contribuições: valorização do protagonismo do aluno, 

processos coletivos de construção de conhecimento, acompanhamento atitudinal dos alunos, 

utilização de formas diversificadas de avaliação.  

 

4.3.1 Valorização do protagonismo do aluno 

Na avaliação, é preciso que ocorra a participação de todos os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, tanto professores como alunos. A avaliação “deve estar 

sempre, e em todos os casos, a serviço dos protagonistas no processo de ensino e 

aprendizagem e, especialmente, a serviço dos sujeitos que aprendem” (MENDÉZ, 2002, p. 

16).  

Nesse sentido, os alunos compreendem que a forma como foram avaliados contribuiu 

para este protagonismo, preparando-os para apresentações em público, estimulando sua 

criatividade e sua participando nas decisões referentes ao processo avaliativo. Conforme 

expressam os alunos A2, A6 e A8: 

A2: “Eu gostei da avaliação me ajudou muito apesar de eu ainda ser meio tímida para 

apresentar trabalho, mas me ajudou muito a apresentar os trabalhos. Hoje eu já não me sinto 

tão mal como antes na hora de apresentar”. (Q2.2) 

A2: “Ajuda o aluno a se desenvolver melhor com as apresentações de trabalhos, os alunos vão 

se dedicando e aprendendo melhor a falar em público”. (Q2.4) 

A6: “preparar o aluno para apresentação em público”. (Q2.2) 

A6: “Foi muito boa, aprendemos apresentar em público”.  (Q2.4) 

A8: “Para nos acostumarmos com apresentação em frente ao público”. (Q2.2) 
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A8: “perdemos a vergonha pois tivemos que dançar para todas as turmas mas foi bom”. 

(Q2.4) 

Para o aluno A8, avaliação é uma forma de avaliar a criatividade. (Q2.1) 

A8: “A avaliação no seminário foi uma forma de avaliar nossas criatividades”. (Q2.1) 

Os alunos A21 e A24 demostram satisfação por terem participado das escolhas em suas 

avaliações.   

A21: “Foi boa as avaliações de todos os trimestres não tem o que reclamar e ainda tivemos 

opção de escolha”. (Q2.1) 

A24: “muito boa, estudamos bem, tivemos opção de escolha e isso é muito bom para nosso 

aprendizado”. (Q2.1) 

Durante o processo avaliativo, é fundamental que os alunos não assumam um papel 

passivo, de meros espectadores, mas sejam sujeitos ativos, envolvendo-se com sua avaliação e 

estando atentos constantemente às suas próprias necessidades, suas dificuldades e refletindo 

sobre as ações que irão colocar em prática a fim de superá-las. Exercendo assim, sua 

autonomia, de forma crítica, buscando crescer e melhorar sua aprendizagem. 

 

4.3.2 Processo coletivo de avaliação 

  É importante que os alunos participem em aula trabalhando em grupo, assim, 

aprendem no coletivo e da mesma forma, é importante também, que trabalhem em grupo no 

momento da avaliação. 

Nas palavras de MENDÉZ (2002, p. 18): “A presença dos membros da equipe com os 

quais o sujeito da avaliação trabalhou, mais a presença do professor, pode garantir formas de 

participação democrática que reforçam papéis de responsabilidade assumida e compartilhada”. 

Essa ideia pode ser identificada nas falas de cinco alunos, A6, A8, A21, A23, A24, que 

expressam que a avaliação contribuiu para aprenderem a trabalhar em conjunto: 

A6: “(A avaliação) foi muito boa, aprendemos a trabalhar em grupo”. (Q2.4) 

A8: “Aprendemos coisas diferentes e legais, assim como aprendemos a trabalhar todos 

juntos”. (Q2.4) 

A21: “A avaliação foi boa e aprendemos a trabalhar em grupo”. (Q2.4) 

A23: “toda a turma entrou em acordo e aprendemos a trabalhar em equipe”; (Q2.1) 
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A24: “Nós aprendemos a trabalhar em equipe”. (Q2.4) 

E por fim, o aluno A25 diz que durante o processo de avaliação houve bastante 

participação dos alunos (Q2.4). 

 

4.3.3 Acompanhamento atitudinal 

No processo de ensino e aprendizagem, é importante que o professor observe seu 

aluno, suas dificuldades, esteja atento às suas necessidades, suas atitudes e seu 

comportamento nas diferentes situações. Desta forma, poderá desenvolver uma avaliação 

qualitativa, em que são considerados, não apenas os aspectos conceituais, mas, também os 

aspectos procedimentais e atitudinais. De acordo com os PCN:  

Os procedimentos expressam um saber fazer, que envolve tomar decisões e 

realizar uma série de ações, de forma ordenada e não aleatória, para atingir 

uma meta. Assim, os conteúdos procedimentais sempre estão presentes nos 

projetos de ensino. [...] Já os conteúdos atitudinais permeiam todo o 

conhecimento escolar. A escola é um contexto socializador, gerador de 

atitudes relativas ao conhecimento, ao professor, aos colegas, às disciplinas, 

às tarefas e à sociedade. (BRASIL, p. 52). 

Nas representações de seis alunos, A8, A12, A14, A21, A22, A23, está presente a ideia 

de que a avaliação serve para o professor fazer um acompanhamento atitudinal de seus alunos, 

dessa forma, ele pode avaliar seu comportamento, sua participação e atitudes, além de 

prepará-los para a vida. Conforme suas falas, apresentadas a seguir: 

A8: “O lado positivo é que aprendemos mais, pois estamos sendo avaliados não só por provas, 

trabalhos, etc, somos avaliados também pelo comportamento, educação”. (Q1.3) 

A12: “Pontos pelas tarefas feitas”. (Q1.1) 

A12: “Pontos de participação”. (Q1.1) 

A14: “As avaliações nos preparam pra vida, então devemos aprender lidar com os testes desde 

a escola”. (Q1.2) 

A21: “Eu acho que vai me ajudar muito na minha aprendizagem para me ajudar no futuro”. 

(Q1.1) 

A22: “O bom é que tudo o que a gente faz é avaliado não só trabalhos e provas mas sim 

tudo”. (Q1.3) 
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A23: “Para mim os objetivos é tipo venho para o colégio é para estudar e a prender muito e 

ser alguém na vida”. (Q1.2) 

Para o aluno A2, os professores avaliam para chegarem à conclusão de como o aluno 

se comporta e se este tem interesse nas aulas e se entrega os trabalhos.  

Sendo assim, estes alunos, compreendem que a avaliação também é uma forma de 

ajudá-los para espaços que vão além da escola. 

 

4.3.4 Formas diversificadas de avaliação 

Em uma perspectiva inovadora, utilizar somente a prova no processo de avaliação, não 

é o suficiente para informar ao professor e ao aluno, as dificuldades deste. No entanto, ela 

pode ser mais um dos momentos em que professor e aluno têm para construir um diagnóstico 

do que precisa ser melhorado. 

De acordo com a concepção apresentada nos PCN, a avaliação pode ser desenvolvida 

por meio de uma observação sistemática, de forma a se acompanhar as aprendizagens dos 

alunos e fazendo-se uso de instrumentos diversificados. 

Essa ideia aparece de forma explícita nas representações dos alunos A1, A3, A8, A17, 

A23, A24, A25, que salientaram que a maioria dos professores utilizam apenas provas escritas 

para realizá-la, embora, a avaliação pudesse ser feita por meio de instrumentos diversificados: 

A1: “Mais trabalhos em grupos fazer menos provas”. (Q1.1) 

A3: “Mais aulas práticas, trabalhos”. (Q1.3) 

A8: “Avaliar somente provas e trabalhos não é bom, temos que ser avaliados por tudo que 

fizermos em sala de aula, trabalhos em grupos, etc”. (Q1.4) 

A17: “Em forma de trabalhos, pesquisas”. (Q2.3) 

A17: “Acho que deveríamos ter mais trabalhos com atividades do que provas”. (Q1.4) 

A23: “Ter mais trabalhos, e bem menos provas ou até sem”. (Q1.3) 

A24: “A pesquisa é melhor porque os alunos além de ter vontade de pesquisa ele vai lendo e 

aprendendo mais do que com as provas. (Q1.3) 

A25: “Eu acho que não precisava ter tantas avaliações devia ter mais trabalhos para nós 

alunos”. (Q1.4) 

A25: “Com trabalhos”. (Q2.3) 
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As avaliações podem ser desenvolvidas de diversas formas e com instrumentos 

variados. Entre os diversos instrumentos avaliativos, a prova é apenas mais um dos 

instrumentos que podem ser utilizados, no entanto, ela não pode ser usada como única forma 

de avaliação, afinal, a avaliação, é processual, diagnóstica, contínua, ocorrendo em momentos 

de troca e aprendizagem entre professor e aluno.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas representações dos alunos, que participaram desta pesquisa, sobre avaliação, 

observei que prevalece a ideia de que a avaliação é a forma de verificar a aprendizagem dos 

alunos, seus conhecimentos, bem como, suas capacidades. Além dessa verificação, os alunos 

apontaram a avaliação como um diagnóstico da aprendizagem, de forma a contribuir com 

esta. No entanto, de forma pouco expressiva, entre as representações dos alunos, a avaliação 

aparece como uma maneira de orientar a prática do professor.  

Também foi possível observar, que as principais barreiras que os alunos encontram no 

processo avaliativo estão relacionadas à ênfase atribuída às avaliações pontuais e 

classificatórias, além da falta de motivação. Isto aponta para a ideia de que, apesar da busca 

por inovações no ensino, a avaliação ainda se mantém de modo tradicional. Como afirma 

Santos (2004, p. 6091), “várias foram as inovações pedagógicas desenvolvidas nas escolas, 

fruto das transformações sociais, no entanto, se a prática mudou, a avaliação permaneceu 

sempre a mesma”. É necessário que aconteça uma mudança na atitude dos professores, 

repensando a prática avaliativa no processo de ensino e aprendizagem.  

Ainda em relação às barreiras, para alguns alunos, a avaliação é usada pelos professores 

como um instrumento de controle. Para Santos (2004, p. 6091-6092), “tradicionalmente a 

avaliação sempre foi utilizada como forma de poder e coerção dos professores sobre as 

condutas de seus alunos, modificá-la exige uma nova visão do docente diante do processo 

pedagógico”. 

A avaliação é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. É um processo 

que se constrói em conjunto com professores, alunos e coordenação pedagógica. A avaliação 

não é um objetivo final neste processo, mas deve ser formativa, ajudar na construção efetiva 

do conhecimento, contribuindo, assim, para formar um cidadão mais crítico e autônomo. Para 

Santos (2004, p. 6095), “a avaliação formativa propicia a quebra de paradigma do modelo 
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tradicional, deixa de ser encarada como finalizador do processo educativo para transformar-se 

como elemento constitutivo da construção do conhecimento”. 

Nessa perspectiva, como afirmam Donatoni; Lemes (2003, p. 34-35), a prática da 

avaliação escolar não pode ser feita simplesmente de forma medida, calculada, impressa por 

um valor numérico, pois avaliar o aluno requer muito mais do que métodos, técnicas e 

instrumentos diversificados. 

As representações dos alunos sobre avaliação contribuíram para a reconstrução de 

minha prática avaliativa, à medida que apontaram caminhos para o desenvolvimento de ações 

que tornem a aprendizagem mais significativa para os alunos.  

Se realmente são oferecidas ou apresentadas formas novas e distintas de 

aprender, se verdadeiramente se parte de uma ideia e de uma forma signifi-

cativa de aprender ou, na expressão mais ampla, se se tenta obter uma apren-

dizagem significativa, então, necessariamente, devem-se buscar novas ideias, 

formas originais, caminhos de ensinar distintos e inovadores (MÉNDEZ, 
2002, p. 37). 

Nesse processo de reconstrução de minha prática, compreendi que desenvolver uma 

avaliação formativa, considerando as ideias dos alunos, proporciona que os mesmos sejam 

protagonistas de sua avaliação, além de ajudá-los na superação das barreiras que encontram.  

Quando os alunos são avaliados a partir do desenvolvimento de ações que busquem 

contemplar seus anseios, eles se tornam sujeitos ativos de sua aprendizagem e avaliação, 

envolvem-se de forma espontânea neste processo, desta forma, as barreiras do desinteresse e 

da desmotivação vão sendo superadas.  

Além do protagonismo do aluno, compreendo que o processo de avaliação é coletivo, 

portanto, quando os alunos trabalham em grupos, eles constroem espaços de aprendizagem de 

forma mais significativa. Sendo assim, em minha prática avaliativa, busquei desenvolver 

ações em que os alunos trabalhassem em parceria com seus pares. E isto resultou na 

construção de trabalhos que foram para além dos espaços de sala de aula, contribuindo para o 

desenvolvimento de suas responsabilidades, além de potencializar a criatividade dos alunos, 

os quais se envolveram de tal forma com a proposta de trabalho, que superou minhas 

expectativas. Os alunos, de modo geral, mostraram-se favoráveis a forma como foram 

avaliados, indicando que gostariam que a prática avaliativa seguisse baseada na proposta 

apresentada. 
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As ações durante o processo avaliativo são constantes e contínuas, sendo um 

movimento dinâmico, enquanto o aluno é avaliado, o professor também é avaliado, é um 

movimento de ida e vinda, em que as trocas contribuam para a aprendizagem e o crescimento 

de todos os envolvidos neste processo. 

Nesse sentido, durante a avaliação, ocorrem momentos de retrospectiva, buscando 

sempre o que pode ser redefinido e remodelado no futuro. E estas ações devem ser constantes 

e contínuas, é preciso um movimento dinâmico para que as novas construções ocorram. 

 Avaliar, como compreendo, deve ser um ato feito com amor, através do qual, o 

professor acolhe seu aluno e proporciona a este um ambiente agradável e propício para que se 

desenvolva o ensino e a aprendizagem. Nas palavras de Luckesi (2002) "não podemos 

compreender a prática avaliativa como recurso de controle, mas como meio de encontrar saída 

satisfatória para que o aluno aprenda da melhor forma em confronto amoroso”. 
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