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RESUMO 

 

 

O presente estudo investigou os instrumentos de avaliação do processo ensino-
aprendizagem numa perspectiva de análise da teoria que vem informando os 
educadores brasileiros, da legislação que normatiza a avaliação  e da prática  como 
percebida por alunos, professores e educadores do ensino fundamental regular de 
duas escolas municipais do Município de São Paulo. Foram selecionados e 
analisados autores cujas propostas têm sido veiculadas nos meios educacionais. 
Como tendência evidenciaram-se as dimensões técnica, política e sociológica que a 
avaliação atinge e os procedimentos utilizados para avaliar um aluno. A investigação 
da prática avaliativa desenvolveu-se por meio de estudo de caso, realizado em duas 
escolas da rede municipal, com um grupo formado por dois diretores, dois assistentes 
de diretor, três coordenadores pedagógicos, vinte professores, sendo dez em regência 
de aulas de 1o ao 4o  ano do ciclo I e dez que desenvolvem seus trabalhos com alunos 
do 1o ao 4o ano do ciclo II e oitenta alunos: quarenta do ciclo I e quarenta do ciclo II 
do ensino fundamental regular. As informações foram coletadas por meio de 
questionários.  Constatou-se que a avaliação do processo ensino-aprendizagem, 
percebida e explicitada por quase todos os agentes escolares envolvidos não se 
contrapõem à essência do que é difundido pela teoria e pela legislação, uma vez que 
a preocupação maior está centrada nos aspectos qualitativos, sem deixar de lado os 
quantitativos. Ao comparar os procedimentos de avaliação especificados nos planos 
de ensino dos professores com suas respostas aos questionamentos e com a visão dos 
alunos, concluiu-se que há necessidade de uma reflexão crítica do ensino e da escola 
numa perspectiva teórica e prática. Assim, ao final do estudo, algumas considerações 
e propostas voltam-se para o repensar da avaliação escolar, no sentido de elaboração 
de um projeto político-pedagógico que vise o melhor atendimento aos alunos da 
escola pública e à melhoria da qualidade de ensino. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present study investigated the instruments of evaluation of the teaching– 
learning process in a perspective of analysis of the theory which has informed 
the Brazilian educators about the laws that rule the evaluation and its practice 
as noticed by the students, teachers and educators of the elementary school of 
two municipal schools in São Paulo. Authors whose purposes have been 
spread throughout the educational means were chosen and analysed . The 
technical, political and sociological dimensions that the evaluation reaches and 
the approaches used to evaluate a student were emphasized as tendency. The 
investigation of the evaluating practice was developed by the study of case , taken 
place in two municipal schools, in a group composed by two principals and their two 
assistants, three pedagogic co-ordinators, twenty teachers- ten of them as tutors of 
classes from the first to the forth degree and the other ten from the fifth to the eighth 
degree of the elementary school, and eighty students – forty of them from the first to 
the forth degree and the other forty from the fifth to the eight degree of the 
elementary school . The data were collected by questionnaires. The conclusion was 
that the evaluation of the teaching- learning process  noticed and shown by almost all 
the involved school agents is not agaisnt the essence of what is spread by the theory 
and the legislation , since the main purpose is the quality aspects without ignoring the 
quantity ones. Comparing the practices of evaluation specified in the teaching plans 
of the teachers with their answers to the questionnaires and with the students` point 
of view , it followed that it is necessary a critical reflexion of the teaching and the 
school in a theorical and practical perspective. This being so, at the end of this study, 
some considerations and purposes come back to reconsider the school evaluation in 
order to elaborate a psycho- pedagogical project aiming the best care of the students 
of a public school and the improvement of the teaching quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

                                        “A avaliação da aprendizagem necessita, para 

cumprir o seu verdadeiro significado, assumir a 

função de subsidiar a construção da 

aprendizagem bem-sucedida.” (Luckesi, 1997, p. 

166) 

    

Este trabalho tem como objetivo o estudo da utilização de 

instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem no ensino fundamental 

regular por professores de duas escolas municipais na cidade de São Paulo. 

O interesse pelo desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica 

e de um estudo de caso na área de avaliação educacional, centrado na perspectiva de 

aprender e analisar como a prática da avaliação da aprendizagem é percebida por 

alunos, professores e outros profissionais da escola pública, surgiu em decorrência 

de minha atividade profissional. 

Iniciei minha carreira em 1973 como professora em uma Escola 

Técnica na cidade de Artur Nogueira, interior do Estado de São Paulo, ainda como 

estudante do curso de Matemática da Pontífica Universidade  

Católica de Campinas. Ao terminar a graduação em 1975, vim trabalhar em São 

Paulo, como professora, atuando em escolas estaduais. 

Em 1981, passei a lecionar também em Escolas Municipais e até 

aquele momento não me preocupava ainda com a questão da avaliação, uma vez que 
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lecionava o componente curricular Matemática e os instrumentos utilizados para 

avaliar meus alunos consistiam principalmente em provas objetivas, muitas vezes 

compostas de testes dos tipos : completamento ou lacuna; verdadeiro ou falso; 

associação; escolha múltipla e ordenação.  

Em 1983, iniciei a graduação em Pedagogia com Administração 

Escolar e completei as outras habilitações de Orientação Educacional e Supervisão 

Escolar. 

No ano de 1991, passei a ocupar o cargo de Coordenadora 

Pedagógica de uma Escola Municipal e a preocupar-me com as formas de avaliação 

que usava, bem como as dos meus colegas de profissão. 

Esta inquietação levou-me a buscar nos estudos uma solução 

que auxiliasse não só os professores sob a minha coordenação, como também 

complementasse o meu próprio trabalho.   

                              O ano de 1991 marcou o início das minhas inquietações em 

relação à avaliação do processo ensino-aprendizagem, pois como coordenadora 

pedagógica de uma escola municipal e como professora  universitária no curso de 

Pedagogia da Universidade Paulista, debatia-me com questões teóricas.  

Na administração da Prefeita Luíza Erundina, tendo à frente da 

Secretaria Municipal de Educação o Professor Paulo Freire que, junto com a equipe 

de apoio da época, foi proposto um trabalho nas escolas através da 

interdisciplinaridade, fazendo com que  a  forma de avaliar o aluno fosse repensada 

pelas equipes escolares. O construtivismo como proposta pedagógica passava a ser 

referência entre os professores municipais. 

Durante grande parte de minha vida, tenho estado às voltas com 

a avaliação educacional, tanto como aluna, quanto como professora, coordenadora 

pedagógica e supervisora escolar. Nas escolas municipais, a reflexão sobre avaliação 

iniciava-se com Luckesi (1984), discutindo-se sobre a avaliação para além do 

autoritarismo, que propunha a avaliação diagnóstica como uma saída para o modo 
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autoritário de agir na prática educativa em avaliação e como meio de auxiliar na 

construção de uma educação que estivesse a favor da democratização da sociedade. 

Este texto foi largamente estudado, debatido, elogiado e 

criticado no meio educacional em que vivi, tanto na escola pública municipal como 

na Universidade. E foi a partir daí que passei a questionar a forma como a avaliação 

acontecia e ainda acontece nas nossas escolas. 

No mesmo período, iniciei minha vida como professora 

universitária, lecionando a disciplina  Medidas Educacionais; entrei em contato com 

outros autores, como Noll (1975), Gronlund (1970), Phopam (1983), Vianna (1982), 

Medeiros (1977), Turra (1975) que são os teóricos em que primeiramente encontrei 

reflexões sobre o tema “Instrumentos de avaliação”. 

Os estudos com meus alunos fluíam enquanto reflexões das 

teorias sobre avaliação, mas no momento da prática  deparei-me com a dificuldade 

que eles encontravam para elaborar instrumentos eficazes.  

Comecei então a pesquisar autores que tratavam de técnicas e 

instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem . 

                              Após três anos, em 1994, passei também a lecionar a disciplina 

Técnicas de Avaliação do Rendimento Escolar, que fazia parte da programação do 

último ano do curso de Pedagogia, a fim de que, quando os alunos voltassem para 

fazer habilitação em Orientação Educacional cursassem a disciplina Medidas 

Educacionais. 

 Minha inquietação em relação ao tema suscitou 

questionamento, nascido da prática, provocado por um problema da realidade, e 

tenho a intenção de refletir sobre os instrumentos de avaliação em uma ação 

consciente no “como” avaliar. 

Durante este período que lecionei as duas disciplinas, de 1991 

até 1999, pude dedicar-me mais ao tema, especificamente aos instrumentos de 

avaliação. 
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A maior dificuldade que encontrei junto aos meus alunos foi a 

adequação dos instrumentos aos objetivos propostos e que ligação existe entre os 

conteúdos desenvolvidos, ou seja, qual o instrumento que deveria ser escolhido nos 

momentos de avaliação.  

Com os professores que estavam sob a minha coordenação 

pedagógica, a questão da avaliação corria mais tranqüila, uma vez que fui aos poucos 

envolvendo-os na proposta da interdisciplinaridade e com todas as questões que 

surgiam, como: conceitos unificadores das diferentes áreas, temas geradores, eixos 

temáticos. Assim sendo, um novo tipo de avaliação  fazia-se necessário, já que o 

enfoque era sobre os conceitos e não sobre os conteúdos. 

Os professores passaram a atribuir conceitos e não mais notas 

para os alunos. Isto ajudou muito na compreensão de que se deve avaliar os alunos 

continuamente, em todos os momentos  em que estiverem desenvolvendo atividades 

escolares.   

O professor deve empregar a mais ampla variedade possível de 

instrumentos de avaliação, desde que sejam práticos e adequados a uma determinada 

situação. Com o uso de um grande número de instrumentos de medida, a avaliação 

torna-se mais completa, uma vez que diferentes objetivos e finalidades exigem 

diferentes formas de avaliar.  

Durante estes anos todos continuei envolvida com o tema, pois a 

avaliação faz-se presente em todos os momentos da vida de uma pessoa, quer 

individualmente ou profissionalmente. 

Em maio de 1997, passei a ocupar o cargo de Supervisor 

Escolar em uma Delegacia Regional de Educação da Secretaria Municipal de 

Educação. Este novo trabalho possibilitou-me ampliar a minha visão sobre o tema. 

Observei junto às escolas que a prática da avaliação dos alunos faz parte da vida 

diária e que a maior dificuldade é a sistematização, que na maioria das vezes está 

ligada ao poder.  
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O avanço nesta prática é muito lento. Percebi que há reflexões 

em relação a transformar a prática existente, mas essas implicam em mudanças de 

valores. Essa transformação precisa estar atrelada a concepções de educação, de 

homem, de sociedade, de indivíduo, senão não se consegue sair da reflexão para a 

prática em sala de aula. 

Constantemente, no meu trabalho como supervisora, consegui 

acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido e verificado também como é a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem. Porém, uma pesquisa mais detalhada  

fez-se necessária, uma vez que nas visitas não entramos em contato direto com os 

alunos, embora eles devam ser  a fonte principal do trabalho de qualquer educador.  

Em março de 1998, iniciei o curso de Mestrado em Educação e 

durante o 1o semestre, na disciplina Metodologia da Pesquisa cresceu o meu desejo 

de fazer um estudo sobre os instrumentos de avaliação existentes e de que forma eles 

têm sido utilizados nas escolas municipais de ensino fundamental. 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem, além de ter seus 

objetivos voltados ao rendimento do aluno, deve buscar a dimensão de: auxiliar o 

ensino, orientar a aprendizagem; obter informações sobre o aluno, o professor e a 

instituição; certificar a capacitação do aluno. 

Além da preocupação com os instrumentos, há a necessidade de 

uma discussão mais ampla, envolvendo, inicialmente, a finalidade da avaliação. Uma 

avaliação destina-se a apoiar o processo ensino-aprendizagem, oferecendo 

informações ao aluno e ao professor, ou procura alcançar outros objetivos, como por 

exemplo, proporcionar elementos para julgar a qualidade de ensino e assim 

proporcionar uma análise da qualidade de uma instituição. 

A construção de um instrumento de medida vai exigir 

planejamento detalhado, análise crítica para eliminação de questões que apresentem 

desvios de comportamento em relação às dificuldades. No decorrer da rotina 

instrucional, nem sempre a elaboração dos instrumentos parte da especificação de 

objetivos estabelecidos, mas consiste em questões relativas aos conteúdos. Assim, 
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verifica-se o que foi “lecionado”. Esse procedimento foge à prática da avaliação por 

medidas de critérios que pressupõem que todos, ou quase todos os indivíduos, podem 

aprender e atingir um grau considerável de capacitação, respeitadas as diferenças 

individuais. 

Sei que a avaliação é sempre um desafio, principalmente quando 

deve afastar-nos de paradigmas que não mais permitem lidar com os problemas 

atuais, sendo necessários novos procedimentos. É preciso que o modelo de ensino 

garanta ao aluno a compreensão do objeto de estudo; a interação crítica com o seu 

conteúdo; a possibilidade de relacionar os conhecimentos novos a outros já 

adquiridos; a integração de diferentes idéias e a chegada a conclusões. Assim, as 

metodologias de ensino precisam ser adaptadas e a avaliação deve adotar 

instrumentos que estejam em harmonia com as  concepções de aprendizagem. 

Avaliar é uma das atividades pedagógicas mais difíceis de 

realizar. Quando há o confronto com a situação concreta de avaliar os alunos, 

surgem perguntas tais como: “Como é que vou dar a prova?”, “Que aspectos vou 

avaliar?”, “Quantas notas vou dar?”, “Que tipo de prova vou fazer?”, “Que 

importância tem esta avaliação?”, “O que é importante numa avaliação?”, “Para que 

vou avaliar?”, “Que técnica de avaliação vou utilizar?” 

Neste estudo, procurou-se identificar, descrever, classificar e 

refletir sobre alguns instrumentos que podem ser utilizados para avaliação da 

aprendizagem dos alunos. 

Analisou-se os textos teóricos que se referem à avaliação da 

aprendizagem, em especial os que tratam de instrumentos, procurando clarificar a 

forma adequada do uso desses instrumentos. 

A apresentação obedece à seguinte ordem: 

a) Introdução, já realizada nas páginas anteriores; 

b) O Capítulo I, no qual são apresentados os procedimentos de 

estudo e investigação; 
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c) O Capítulo II, III e IV, onde são tematizados os 

instrumentos e técnicas de avaliação; 

d) O Capítulo V, no qual se apresenta a Legislação vigente 

sobre avaliação; 

e) O Capítulo VI e VII, momento e local onde se relata a 

pesquisa nas escolas municipais; 

f) Conclusão, com o objetivo de exibir um balanço geral dos 

estudos. 

Pretende-se, também, que este estudo possa auxiliar os 

educadores que com ele entrem em contato, na busca de um melhor entendimento 

entre a teoria e a prática no que se refere ao uso adequado dos diferentes tipos de 

instrumentos de avaliação aqui discutidos. 
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CAPÍTULO  I  - PROCEDIMENTOS   DE  ESTUDO  E INVESTIGAÇÃO 

 

                                       “Procedimentos de avaliação referem-se a todos os 

meios que são utilizados para permitir a obtenção 

de dados que interessam ao avaliador. Assim, 

deve-se considerar a diversidade de 

procedimentos que podem ser utilizados.” (Sousa, 

2000, p.41) 

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos 

metodológicos  utilizados para estudo sobre avaliação da aprendizagem, 

especialmente no que se refere aos instrumentos utilizados para tal processo. 

Em primeiro lugar, buscaram-se informações teóricas junto a 

autores assinalados na bibliografia. Foram selecionados  para esta busca os estudos 

voltados para avaliação da  aprendizagem, considerando os autores conhecidos 
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através da experiência da autora deste estudo, como coordenadora pedagógica e 

supervisora escolar das escolas municipais, de sua prática como professora 

universitária e de seus estudos e pesquisas cursando as disciplinas do Mestrado em 

Educação. 

A maioria deles é constituída de teóricos que constantemente 

têm sido citados nos meios educacionais. 

Constitui-se, então, a partir desta busca, o objeto de análise que 

foi desvendar quais instrumentos de avaliação são por eles abordados. 

Em segundo lugar, buscou-se na legislação federal, que 

estabelece diretrizes e normas de como processar a avaliação da aprendizagem; na 

legislação estadual e na legislação do ensino municipal, documentos que fixam 

normas para atender a essas exigências e, finalmente, nas escolas fez-se um 

levantamento junto aos Regimentos Escolares, Projetos Pedagógicos e Planos de 

Ensino dos professores, onde foram encontrados os registros referentes aos 

procedimentos adotados para avaliação da aprendizagem. 

Em terceiro lugar, foi feito um estudo de caso em duas escolas 

da rede municipal de São Paulo, com ênfase na sistemática da avaliação dos alunos 

do ensino fundamental regular . 

Na escolha das escolas foi levada em consideração a 

potencialidade em apresentar os fenômenos em estudo, baseando-se na indicação dos 

supervisores destas escolas. 

O grupo  estudado foi constituído de: dois diretores, dois 

assistentes de diretor, três coordenadores pedagógicos, vinte professores (sendo dez 

em regência de aulas em classes de 1o ao 4o ano do ciclo I e dez que desenvolvem 

seus trabalhos com alunos de 1o  ao 4o ano do ciclo II) e oitenta alunos: quarenta do 

ciclo I e quarenta do ciclo II. 
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Feito o contato com a direção de cada escola, para apresentação 

do estudo, o mesmo foi divulgado às diretoras, assistentes de diretor, coordenadores 

pedagógicos e professores que foram envolvidos neste estudo, no primeiro momento. 

O procedimento utilizado para coletar as informações foi através 

de questionários, elaborados com as finalidades de: 

-   questionário para a equipe técnica (anexo 1) coletou 

informações sobre os instrumentos observados pela equipe 

técnica que são utilizados pelos professores para avaliar a 

aprendizagem dos alunos, bem como qual a forma de 

acompanhamento desta avaliação e que pressupostos têm 

embasado a sistemática de avaliação nessa escola; 

 -   questionário para os professores (anexo 2): coletou 

informações sobre quais os instrumentos de avaliação mais 

utilizados por eles, o porquê dessas escolhas e qual o 

embasamento  para a elaboração dos mesmos; 

 -   questionário para os alunos (anexo 3) revelou em qual tipo de 

avaliação ele se sai melhor e quais os tipos de instrumentos que 

os professores usam para a atribuição do conceito semestral. 

 Com os alunos, fizeram-se antes esclarecimentos sobre o tema, 

uma vez que uma boa parte deles são do 3o e 4o ano do ciclo I, e depois os dados 

foram coletados. 

Os questionários utilizados (anexos 1, 2 e 3) foram elaborados 

para coletar informações sobre a prática da avaliação, no que se refere a “como 

avaliar” . 

O questionário foi respondido individualmente pelos 

profissionais e pelos alunos, sendo que o trabalho foi feito com pequenos grupos para 

eventuais esclarecimentos – os alunos menores em dupla e os maiores em grupos de 

cinco alunos. 
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Após as explicações sobre os objetivos do trabalho e explicitado 

o teor de cada questão, os envolvidos passaram a responder ao questionário. 

O estudo foi feito na própria escola, no horário em que os 

professores estavam em trabalho coletivo, após a regência das aulas ou no intervalo 

entre as aulas, uma vez que nem todos os professores participam deste horário 

coletivo. Quanto aos alunos, não houve contato anterior. Foram chamados pela 

coordenadora pedagógica, em pequenos grupos, e trazidos até a sala onde se 

iniciaram os estudos e feitos  os esclarecimentos necessários para que eles pudessem 

responder com tranqüilidade. 

 Na hora da coleta de dados, foram detalhados os objetivos do 

estudo, do caráter confidencial das informações, dos benefícios que esta pesquisa 

poderá trazer para a educação, entre os quais auxiliar  professores e especialistas na 

escolha dos instrumentos adequados para o bem do aluno e do professor. 

Após as explicações, os questionários foram entregues para 

serem respondidos. 

Ao analisar os dados obtidos nestes três questionários e com a 

orientação da banca de qualificação, preparou-se um outro questionário (anexo 4), 

para esclarecer aos professores algumas questões como a utilização da auto-

avaliação, qual o referencial teórico que embasa o trabalho docente e a forma de 

organização dos trabalhos em grupos. 

Após o estudo de caso, passou-se à organização e à análise das 

informações, mostrando como se processa a prática avaliativa nestas escolas 

municipais. 

De posse desses dados empíricos e dos teóricos, obtidos 

mediante a pesquisa bibliográfica, foi realizado um balanço final, no qual se  procura 

responder às questões colocadas nos objetivos do presente estudo. 

Muita literatura tem sido produzida para responder as questões 

sobre avaliação. Vou aqui citá-la, organizá-la e analisá-la, pelo menos aquela a qual 
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tive acesso. É preciso sistematizar alguns pontos sobre a avaliação, que permitam 

uma visão de conjunto sobre ela e, se possível, forneçam diretrizes para uma reflexão 

sobre a prática pedagógica, revendo-a. 

Para isto, esta pesquisa será fundamentada na visão de alguns 

teóricos  que escolhi para delimitar o campo teórico sobre o qual trabalhei o presente 

tema, pois consciente da sua complexidade e implicações políticas, sociológicas e 

filosóficas, por sua natureza e relevância, não pude deixar de escolher um caminho 

que prioriza o estudo dos autores que especificamente se preocupam com a questão 

dos instrumentos, procedimentos e técnicas de avaliação do processo ensino-

aprendizagem de forma mais detalhada e também de autores que questionam a 

avaliação de uma forma geral. 

Nesta linha, escolhi os trabalhos de Vianna (1981), Luckesi 

(1984), Saul (1985),  Perrenoud (1986), Depresbiteris (1989), Hofmann(1992),  

Demo (1996), Souza (1994) e Romão (1998). 

Estes autores levaram-me a refletir acerca do paradigma da 

avaliação que vem sendo seguido nas escolas. Seria uma visão mais na linha 

tradicional, referenciada às normas como explicita Vianna, ou seja, com 

instrumentos construídos para comparar o desempenho do indivíduo em relação ao 

seu grupo: avaliação diagnóstica como esclarece Luckesi; emancipadora como indica 

Saul; inovadora para Depresbiteris; qualitativa segundo Demo; mediadora para 

Hofmann; que rompe com a classificação conforme Souza ; dialógica para Romão ou 

voltada para as competências conforme Perrenoud.  

Certamente, outros autores são aqui objeto de estudo, mas usei 

como pressupostos os pensamentos dos nove autores acima citados, e passei a 

abordar algumas das temáticas que acredito serem as mais significativas com o 

objetivo de descobrir o significado da avaliação na escolha dos instrumentos, 

evidenciando dados da realidade, analisando-os mediante critérios que mostrem 

quais os instrumentos de avaliação utilizados que dificultam a avaliação dos alunos, 

quais os objetivos a serem atingidos e quais conteúdos compõem estes instrumentos, 
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bem como a forma de trabalho com determinados instrumentos. A principal 

preocupação está centrada na decisão sobre “como avaliar”. 

O exame cuidadoso da natureza e a estrutura de um programa e 

das suas metas também ajudam a identificar os instrumentos apropriados a serem 

usados em uma avaliação. 

          Se os instrumentos construídos devem ser  válidos e 

úteis para os propósitos do curso, para os objetivos 

do professor, devem refletir um ciclo completo de 

ação educacional que inclui planejamento, ensino, 

aprendizagem e avaliação. (VIANNA,1982, p.70). 

Analisando os tipos de medidas, alguns problemas precisam ser 

considerados, quando se constata que as atuais práticas de avaliação educacional 

acham-se impregnadas de elementos da teoria clássica dos testes. Estes testes 

tradicionais visam a coleta de informações sobre diferenças entre indivíduos, 

discriminando para estabelecer a posição relativa de cada um no seu grupo e os testes 

referenciados a critério possibilitam demonstrar a aquisição dos comportamentos 

definidos pelos objetivos. 

Saul (1985) identifica como um dos focos da avaliação é a 

aprendizagem do aluno. Esta corrente, cujo ideal americano e inglês subordinava a 

avaliação a uma série de questões comportamentais, entre elas a “instrução 

programada” e a prova objetiva predominou no Brasil até meados dos anos setenta, 

quando outros objetos foram introduzidos no processo avaliativo. 

Um segundo enfoque era o curricular, em que a avaliação, que 

se igualava à medida do rendimento do aluno, passou a abordar o currículo como 

elemento do processo avaliativo. 

Com isto, pode-se dizer que o professor passou a ser elemento 

da avaliação. Aparecem então materiais pedagógicos para os alunos e manuais 

instrumentais para os professores. 
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Por volta de 1978, começaram a aparecer trabalhos numa ótica 

qualitativa, mostrando a importância de uma análise da história da avaliação no 

sistema educacional brasileiro. 

         A proliferação de trabalhos nessa vertente 

dependerá de uma mudança nas crenças dos 

avaliadores, de uma disposição para esposar um 

novo paradigma alternativo, com todos os 

compromissos que ele envolve, bem como enfrentar, 

com competência, dificuldades para adentrar um 

campo apenas inicialmente explorado. (SAUL, 

1991, p.42). 

Quanto à questão da qualidade: 

 “...dificilmente os professores definem com clareza, no ato do 

planejamento de ensino, qual, é o padrão de qualidade que se espera do aluno, após 

ser submetido a uma determinada aprendizagem.’’ (LUCKESI, 1988, p.44). 

Há necessidade de estabelecer-se um mínimo pois 

Deste modo, a aprovação ou reprovação numa 

unidade de ensino não estaria a depender da 

arbitrariedade do professor, mas sim do fato do 

aluno ter apresentado em sua conduta de 

aprendizagem os caracteres mínimos necessários. 

Ou seja, o juízo de qualidade estaria fundado no 

real. (LUCKESI, 1988, p.45). 

Nesta linha de mudança de paradigmas numa perspectiva de 

avaliação qualitativa Luckesi propõe uma  relação com a democratização do ensino 

construindo uma proposta de avaliação diagnóstica. Democratização do ensino 

abrange a democratização do acesso à educação escolar que independe da avaliação, 

pois é definida pela política educacional; a permanência do aluno na escola e a 

conseqüente terminalidade escolar e a qualidade de ensino. 
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A primeira coisa a ser feita para que a avaliação 

sirva à democratização do ensino, é modificar a sua 

utilização de classificatória  para diagnóstica. Ou 

seja, a avaliação deverá ser assumida como 

instrumento de compreensão do estágio de 

aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em 

vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para 

que ele possa avançar no seu processo de 

aprendizagem. Deste modo, a avaliação não seria 

somente um instrumento para a aprovação ou 

reprovação dos alunos, mas sim um instrumento de 

diagnóstico de sua situação, tendo em vista a 

definição de encaminhamentos adequados para sua 

aprendizagem. (LUCKESI, 1988, p.52). 

Portanto a avaliação tem um papel de diagnóstico da 

aprendizagem no sentido de construir em vez de sentenciar. O propósito é analisar 

criticamente a realidade e buscar saídas. 

 André (1990) enfoca uma questão importante que é a própria 

estrutura de funcionamento da escola, quando percebida como um poder 

centralizador, que normatiza, impõe regras, chegando a definir as relações com a 

comunidade, inibe qualquer reflexão e como conseqüência é pouco provável que 

propicie processos de avaliação democráticos. 

 Esta estrutura centralizadora  e impermeável tende a 

se reproduzir exatamente na forma como é 

organizado o ensino na sala de aula. O professor 

determina desde a disposição física dos alunos na 

classe até o uso do tempo de aula, a seqüência das 

atividades, o direito à fala, assim como aquilo que 

ele vai ou não ensinar e o que vai ou não fazer parte 

da avaliação. Detentor de um saber pronto, 

definitivo e inquestionável, ele vai aprovar ou 
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reprovar seus alunos, levando em conta a 

capacidade de estes reproduzirem ou não esse saber. 

(ANDRÉ,1990, p.68). 

A ausência de um projeto pedagógico leva à desarticulação, à 

fragmentação da prática escolar. Portanto, há necessidade de criar ações alternativas 

no interior da escola como: 

 - construção de um projeto pedagógico teórico, tecnológico, 

filosófico, político; 

          -  criação de encontros sistemáticos para discussão do fazer 

pedagógico, ou seja, acompanhamento, avaliação, reformulação. 

Também é necessário redefinir a avaliação, com as condições: 

                               - conhecimento da realidade brasileira em suas estruturas, 

organizações e conflitos; 

-   avaliação dos processos psíquicos como percepção, 

pensamento, imaginação, expectativas, emoções, devem ser 

historicamente fundamentada.1

O processo de comunicação, baseado no diálogo, na reflexão 

conjunta, no delineamento de alvos comuns, só se torna realmente efetivo pela 

mediação da teoria, isto é, pela apropriação dos conhecimentos já elaborados social e 

historicamente, que possibilitam um distanciamento da prática imediata para 

entender suas relações com a prática social total, condição imprescindível para a 

elaboração de novos conhecimentos, para a análise crítica de cada alternativa 

possível.  

A proposta inovadora para a avaliação que Depresbiteris (1989) 

trouxe é a de que os elementos ligados ao ensino revejam sua próprias ações frente à 

realidade educacional e que isto possa gerar mudanças tanto no sistema de ensino 

com também pessoais. 

 



 25

Quanto ao que avaliar no desempenho do aluno é considerá-lo 

como um todo, onde concorrem conhecimento, habilidades motoras e atitudes. 

Há necessidade de rever constantemente os programas 

educativos em termos quantitativos e principalmente qualitativos. 

 A qualidade está ligada a uma formação global, isto 

é, aquela que considera não só os fatores relativos à 

eficiência da formação, como também os fatores 

humanos e sociais que possibilitem ao aluno operar 

conscientemente as mudanças da realidade. 

(DEPRESBITERIS, 1989,  p.83). 

Depresbiteris (1991) ressalta que além da diversificação 

necessária em termos de instrumentos e técnicas de avaliação é preciso zelar pela 

significância do que será avaliado e pela determinação e explicitação de critérios. 

A medida é necessária para a avaliação da aprendizagem e esta  

deve ser entendida como um meio e não um fim em si mesma, estando assim 

delimitada pela teoria e pela prática que a circunstancializa. A avaliação não se dá  

num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e de 

educação, traduzido em prática pedagógica. 

O processo formal e o informal são considerados estranhos entre 

si, dicotomizando o ensino em medidas quantitativas e qualitativas, que se 

integradas, possibilitariam uma visão mais global do desempenho do aluno. 

A escolha de determinado instrumento em detrimento de outros, 

depende da metodologia adotada, pois uma abordagem qualitativa ou quantitativa 

implica diretamente na utilização destes instrumentos. 

Para Demo (1991), a avaliação não é apenas um processo 

técnico, mas também uma questão política. Avaliar pode constituir-se num exercício 

                                                                                                                                                                     
1 . Historicamente fundamentada como processo de mudança na prática social. 
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autoritário do poder de julgar ou, ao contrário, pode constituir-se num processo em 

que avaliador e avaliando buscam e sofrem uma mudança qualitativa. 

        O que está em jogo na avaliação qualitativa é 

principalmente a qualidade política, ou seja, a arte 

da comunidade se autogerir, a criatividade cultural 

que demonstra em sua história e espera para o 

futuro, a capacidade de inventar seu espaço próprio, 

forjando sua auto definição, sua autodeterminação, 

sua autopromoção, dentro dos condicionamentos 

objetivos. (DEMO, 1991, p. 30). 

O instrumento de avaliação deve ser visto como um recurso 

utilizado para a obtenção da informação, portanto é fundamental recorrer para a 

avaliação de desempenho do aluno a vários instrumentos, o que permitirá a 

demonstração de suas habilidades em diferentes momentos. O uso de determinado 

instrumento está diretamente ligado ao que o professor deseja avaliar, devendo ser 

coerente com o que ensinou. Os critérios devem estar muito claros e explícitos aos 

alunos. O procedimento de definir objetivos não deve limitar a aprendizagem, 

cabendo ao professor a responsabilidade de colocar face ao aluno situações 

desafiadoras e estimulantes, que permitam uma maior autonomia e uma maior base 

para resolução de problemas futuros. 

Outro aspecto a considerar é se o instrumento está servindo mais 

como um reforço da aprendizagem, caracterizando-se prioritariamente como 

estratégia de ensino, onde há interferência do professor, ou se está realmente 

servindo como base para avaliação, seja ela formativa (de processo) ou somativa 

(final), sem a interferência do professor no momento do desempenho do aluno. 

         A avaliação educacional vem sofrendo profundas modificações 

nos últimos anos, impondo-se, desse modo, que se faça uma reflexão sobre as 

concepções ora vigentes e discutam-se os novos paradigmas propostos. 
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Na prática, verifiquei que muitos professores empregam a 

mensuração para verificar em que grau foram atingidos os objetivos. Quando esses 

são mal definidos, é impossível realizar um trabalho eficiente de avaliação, pois a 

avaliação revela o êxito dos esforços dos alunos e do professor. 

Depois de selecionar o objetivo a medir, a principal tarefa é 

decidir quanto ao método de mensuração e depois construir testes ou outros 

instrumentos adequados. O essencial, ao elaborar um instrumento de avaliação, é 

ligar o conteúdo do curso aos objetivos. O instrumento deve ultrapassar a medida do 

simples conhecimento e procurar atingir a compreensão, tal como ocorre na 

habilidade para aplicar o conhecimento. 

Os professores devem usar ou experimentar todos os métodos 

correntes de mensuração, embora os testes de papel e lápis continuem a ser os 

principais esteios do programa de mensuração. 

Quanto mais larga e compreensiva a abordagem, maior a 

possibilidade de abranger, num programa de medidas, todos os objetivos de ensino. 

Definidos os objetivos, o professor decide qual o instrumento que mais se ajusta aos 

seus propósitos. 

Descobrir os significados dos instrumentos de avaliação é 

necessário para dar continuidade à aquisição de conhecimentos, abrindo novas 

perspectivas de aprendizagem.  Ao mesmo tempo permite verificar se o sujeito 

adquiriu pré-requisitos necessários para a compreensão do conhecimento que virá a 

seguir. 

Há necessidade de diversificação em termos de instrumentos, 

zelando pela significância do que será avaliado e pela determinação e explicitação de 

critérios. 

De forma simplificada, critério de avaliação é um princípio que 

se toma como referência para julgar alguma coisa. Seus sinônimos são parâmetros, 

padrões de julgamento, padrões de referência. Podemos dizer  que os critérios são 

importantes porque oferecem um julgamento um pouco mais objetivo, mais justo do 
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aluno, pois permite a análise dos desempenhos desenvolvidos. Porém, alguns 

cuidados na elaboração destes critérios precisam ser tomados como: conter 

indicadores precisos do desempenho dos alunos, ser razoavelmente estáveis, a fim de 

que aos alunos seja assegurado um número de condições que favoreçam sua 

segurança e os critérios devem corresponder ao estágio evolutivo dos alunos. Além 

disso, utilizar os critérios como exigência de qualidade e não como forma de 

autoritarismo do professor para com o aluno. 

         A avaliação, quando apenas praticada de modo 

classificatório, supõe ingenuamente que se possa 

realizar esta atividade educativa de forma neutra, 

como se não estivessem implícitos a concepção de 

Homem que se quer formar e o modelo de sociedade 

que se quer construir em qualquer prática educativa. 

A classificação cristaliza e estigmatiza um momento 

da vida do aluno, sem considerar que ele se encontra 

em uma fase de profundas mudanças. É uma forma 

unilateral e portanto, autoritária, que não considera 

as condições que foram oferecidas para a 

aprendizagem. A avaliação apenas como 

instrumentos de classificação tende a 

descomprometer a equipe escolar com o processo de 

tomada de decisão para o aperfeiçoamento do 

ensino, que é função básica da avaliação. (SOUZA, 

1994, p.90). 

O propósito da avaliação do aluno é promover o 

aperfeiçoamento do ensino que vem sendo oferecido, identificando necessidades e 

prioridades, situando o professor e  o aluno no percurso escolar.  

         Tradicionalmente realizada para classificar alunos e 

definir aprovação e reprovação, a avaliação do 

rendimento escolar assume agora legalmente o que a 

teoria especializada preconizava como sua função 
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básica: subsidiar o aperfeiçoamento do ensino. 

(SOUZA, 1999, p. 145). 

A pertinência e a oportunidade devem também estar presentes 

no processo de avaliação da aprendizagem escolar. Pertinência como adequação de 

um instrumento de medida diretamente proporcional à clareza da definição dos 

objetivos no planejamento educacional. Oportuno se ele atende estes objetivos e as 

circunstancias específicas de aplicação dos instrumentos de medida. 

A educação e a avaliação positivistas enfatizam a 

permanência, a estrutura, o estático, o existente e o 

produto: as construtivistas reforçam a mudança, a 

mutação, a dinâmica, o desejado e o processo. A 

educação e a avaliação cidadãs devem levar em 

consideração os dois pólos, pois não há mudança 

sem a consciência da permanência; não há processo 

de estruturação-desestruturação-reestruturação sem 

domínio teórico das estruturas- a reflexão exige 

“fixidades” provisórias para se desenvolver; não há 

percepção da dinâmica sem consciência crítica da 

estática; o desejado, o sonho e a utopia só começam 

a ser construídos a partir da apreensão crítica e 

domínio do existente, e o processo não pode 

desconhecer o produto para não condenar seus 

protagonistas ao ativismo sem fim e sem rumo. 

(ROMÃO, 1998, p.89). 

 O ponto de partida deste movimento está nos 

homens mesmos. Mas, como não há homens sem 

mundo, sem realidade, o movimento parte das 

relações homens-mundo. Daí que este ponto de 

partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no 

seu agora que constituem a situação em que se 

encontram ora imersos, ora emersos, ora insertados. 
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Somente a partir desta situação, que lhes determina 

a própria percepção que dela estão tendo, é que 

podem mover-se. E, para fazê-lo, autenticamente, é 

necessário, inclusive, que a situação em que estão 

não lhe apareça como algo fatal e intransponível, 

mas como uma situação desafiadora, que apenas os 

limita. (FREIRE, 1981, pp. 84-85). 

Neste texto de Paulo Freire segundo Romão (1998), fica claro o 

caráter dialético da superação da realidade existente e que a avaliação, com vistas à 

promoção, pode ser um sério obstáculo ao avanço transformador, pois o aluno 

submete-se à avaliação para “passar” e a reprovação tende a ser interpretada mais 

como uma derrota que impossibilita os avanços do que como desafio que provoca a 

superação. 

Mesmo escolas que priorizam projetos de ensino voltados para 

as habilidades intelectuais do aluno podem estar interessadas em analisar como os 

seus alunos estão se saindo em avaliações padronizadas nacionalmente. 

As avaliações não podem apenas visar as informações sobre o 

alcance dos resultados, mas procurar identificar as causas das dificuldades e sucessos 

dos alunos. Somente quando o professor tem clareza dos propósitos educacionais de 

seu curso, ou seja, o que avaliar poderá planejar a sua avaliação e analisar os 

resultados obtidos e os processos utilizados. 

O professor poderá definir os procedimentos a serem seguidos e 

planejar avaliações que permitam aos alunos e a ele próprio ter uma gestão dos erros 

e do processo de superação quando ele tiver claro as diretrizes do projeto de escola. 

O que tem dificultado o estabelecimento de diretrizes para o 

projeto pedagógico é que, segundo Romão (1998), a escola brasileira encontra-se 

prensada entre duas correntes resultantes de duas concepções pedagógicas 

antagônicas. De um lado, as teorias educacionais “progressistas” que têm ganho 

expressão nas intenções proclamadas dos educadores e de outro as idealizações 
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competitivas, classificatórias e meritocráticas, apresentam maior freqüência nas 

práticas efetivas, no dia-a-dia da escola. 

A definição de objetivos tem levado os professores a indagarem 

se a escola deve levar o aluno a adquirir conhecimentos ou a desenvolver 

competências. 

Perrenoud (1984) analisa sociologicamente as relações entre 

professores e alunos que se desenvolvem dentro das escolas, através do complicado 

mecanismo da avaliação e que se destinam, na sua feliz expressão, à “fabricação da 

excelência escolar”. Alertou que não importam muito as qualidades que o aluno traga 

ao entrar na escola, pois ele será paulatinamente submetido ao modelo imposto da 

excelência na escola, inclusive através da avaliação que se dará durante todo o tempo 

em que nela estiver. Ficará exposto à avaliação, não só a do professor, como também 

a dos seus colegas, que comparam constantemente trabalhos, desempenhos entre si. 

Além disso, em função das normas existentes, há ainda a avaliação do orientador, do 

diretor, do supervisor e de outros profissionais da escola. Mesmo que não houvesse o 

conjunto de normas estabelecidas pela escola, os alunos acabariam estabelecendo 

entre si as suas hierarquias, como ocorre em todas as atividades humanas. 

Perrenoud (1984) não pretendeu defender uma tese única sobre a 

avaliação, mas sim desmontar mecanismos, evidenciar diversidades,  mostrar as 

ambigüidades das funções da avaliação como seleção e reprodução das 

desigualdades sociais. 

Segundo Perrenoud (1997), há um mal-entendido e esta questão 

encerra um dilema. Muitos acreditam que é possível desenvolver competências sem 

garantir a aquisição de conhecimentos. Ao contrário, quanto mais complexa for 

determinada competência, mais se exigirá do aluno a aquisição de amplos 

conhecimentos especializados, organizados e confiáveis. Um dilema porque, para 

realizar um curso voltado para o desenvolvimento de competências, é preciso que os 

alunos se apropriem de determinados conhecimentos que suportarão o exercício das 

competências exigidas. 
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Freitas (1994) assinala que o que conta não é a existência de 

instrumentos objetivos de avaliação mas as relações que se estabelecem entre o 

professor e o aluno durante o próprio processo de aprendizagem.  

Uma primeira ação positiva a ser facilitada no 

campo da superação das práticas da avaliação é a 

tomada de consciência a respeito da maneira como o 

processo de avaliação se dá e de suas relações com 

a organização do trabalho pedagógico. (...) Uma 

Segunda é tentar desconstruir, na prática, o uso da 

avaliação como elemento de legitimação da exclusão 

social, nos limite, da organização da escola e da 

atual sociedade. Isso implica em lutar por uma 

escola e um ensino de qualidade para todos.(...) 

Uma terceira ação positiva é fazer uso do interesse e 

de todos os instrumentos neoliberais destinados a 

hierarquizar a qualidade no interior da escola, 

utilizando-os como alavanca para a qualidade 

técnica e política de todos os alunos. (FREITAS, 

1994, pp.263-269). 

Para Souza (1999), a avaliação envolve a medida, mas não se 

reduz a ela. Além de definir provas, testes, é necessário estabelecer que os dados 

levantados permitam o autoconhecimento do aluno e o diagnóstico do ensino 

oferecido. 

É sempre importante para o professor aprender a construir 

instrumentos um pouco mais precisos, que permitam analisar com mais rigor o nível 

de competência e as habilidades que os alunos estão alcançando. 

Para Perrenoud (2000), qualquer diferenciação do ensino requer 

uma avaliação formativa, ou seja, uma avaliação que supostamente ajude o aluno a 

aprender. A avaliação deve levar em consideração métodos de trabalho e de 

aprendizagem, relação com o saber, identidade e projetos pessoais, relações com os 
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outros alunos e com os professores, condições de vida, ambiente familiar e itinerário 

de formação. 

                   O desafio deste trabalho foi desvendar quais são os instrumentos 

de avaliação do processo ensino-aprendizagem que vêm sendo usados pelos 

professores no ensino fundamental regular em duas escolas municipais de São Paulo. 

 Assim, buscou-se verificar de que forma a avaliação está sendo 

proposta na legislação vigente, quer seja federal, estadual e municipal. 

Analisou-se também o Regimento Escolar, o Projeto Pedagógico 

e os Planos de Ensino, numa tentativa de verificar se os objetivos propostos em 

relação à avaliação da aprendizagem estão presentes nos momentos de elaboração 

dos instrumentos e qual é a relação que os professores fazem entre a proposta 

pedagógica elaborada pela comunidade escolar em que trabalham, com o Plano de 

Ensino e como está acontecendo na prática em sala de aula, verificando se o discurso 

manifestado pelas respostas aos questionários aplicados está coerente com as 

propostas de ação. 

O  estudo junto aos alunos verificou qual a opinião deles sobre 

os instrumentos utilizados pelos professores no momento de avaliação  e 

principalmente quais são esses instrumentos. 

Em relação à bibliografia, mostra-se a contribuição que os 

diversos autores têm trazido no que se refere à avaliação.  

A legislação específica sobre o tema passa pela esfera federal 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que enfatiza os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos, cabendo ao professor contemplar múltiplas formas e 

procedimentos. 

Em nível estadual, no Estado de São Paulo, o processo de 

avaliação deve aprimorar a qualidade de ensino, utilizando-se de procedimentos de 

observações e registros contínuos. Na Indicação do Conselho Estadual de Educação 

no 9/97, encontra-se a orientação de que: 
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         ... nunca é demais frisar que a atividade de 

avaliação realizada pelo professor, deve permitir a 

identificação daqueles alunos que não atingiram 

com proficiência os objetivos do curso e devem ser 

submetidos a um processo de reorientação da 

aprendizagem. 

A legislação municipal remete à escola selecionar e construir os 

instrumentos de ensino que possibilitem uma avaliação formativa, passando 

inicialmente pela diagnóstica. 

 Na prática, é o professor que escolhe os instrumentos mais 

adequados para uma avaliação inicial, que deve ser diagnóstica e, daí em diante, 

elabora instrumentos para avaliação de caráter formativo, almejando sempre uma 

avaliação contínua e cumulativa, que possibilite a construção do conhecimento e a 

melhoria da qualidade do ensino. 

Os objetivos deste trabalho estão voltados para os instrumentos 

de avaliação utilizados no ensino fundamental regular, numa perspectiva de verificar 

junto aos alunos como eles se sentem em relação aos instrumentos utilizados pelos 

seus professores para atribuição dos conceitos semestrais;  junto aos professores e 

educadores das duas escolas municipais que fizeram parte deste estudo, quais os 

instrumentos mais utilizados por eles e o porquê dessas escolhas na tentativa de 

propor uma ação educacional que vise a articulação entre planejamento, ensino, 

aprendizagem e avaliação. Os instrumentos construídos serão válidos e úteis se 

refletirem essa ação educacional. 

Este estudo, além de apreender a dimensão da proposta 

avaliativa, voltou-se também para uma análise do que é proposto pela legislação 

vigente e pelos estudos teóricos relativos aos instrumentos de avaliação da 

aprendizagem do aluno. 

A literatura tem trazido contribuições no sentido de apresentar 

pressupostos e orientações de como deve processar-se a avaliação do aluno. No 
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entanto, no cotidiano escolar é preciso clarificar mais as técnicas e instrumentos e 

sua adequação no momento de “como avaliar”. 

Estes pressupostos e orientações trazem concepções de 

avaliação, mas abordam aspectos como: conceitos, finalidades, modalidades, 

princípios, etapas e procedimentos.  

O presente estudo visa contribuir para o esclarecimento do uso 

de alguns instrumentos no cotidiano escolar, para os professores e demais 

educadores. Conta com uma pesquisa bibliográfica e documental, além de pesquisa  

feita em duas escolas e identifica a  legislação que existe em relação à avaliação da 

aprendizagem. 

Os instrumentos utilizados para atender à avaliação que está no 

Regimento Escolar, no Projeto Pedagógico e no Plano de Ensino do professor, nem 

sempre estão coerentes com a proposta. 

A retomada da teoria por parte dos professores e especialistas, 

principalmente no que se refere ao “como avaliar”, faz-se necessária. 

Esta teoria significa verificar o que os diferentes autores 

afirmam sobre “o que é avaliar” e “como avaliar” a aprendizagem do aluno. 
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CAPÍTULO II – UM OLHAR SOBRE OS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

                                      “A avaliação só tem sentido se tiver como ponto de 

partida e ponto de chegada o processo pedagógico 

para que, identificadas as causas do sucesso ou do 

fracasso, sejam estabelecidas estratégias de 

enfrentamento da situação.” (Garcia, 1984, p. 15) 

 

O instrumento mais antigo e mais conhecido quando se fala da 

verificação de conhecimentos, habilidades e comportamentos dos alunos, sem 

sombra de dúvidas, é o teste, seja ele oral ou escrito. A história dos testes mostra a 

sua utilização, tanto para fins de análise psicológica, como para fins de 

aproveitamento escolar.      

A ênfase dos testes era para a medida da inteligência do aluno, 

sem que houvesse muitas iniciativas na área da verificação do desempenho escolar. 

Assim, cumpre verificar, de modo sucinto, as primeiras iniciativas nesse sentido e, 

para isso, é possível recorrer-se à história de países como Estados Unidos da 

América, França e Portugal, pois são os países que tornaram mais disponíveis dados 

sobre o tema. 

Até o século XIX, os professores avaliavam o aproveitamento 

escolar de seus alunos geralmente com prova oral e observação. Com o aumento do 

número de alunos nas escolas, examinar oralmente demandava muito tempo. 

Surgiram então as chamadas provas de lápis e papel, pois era mais fácil ditar as 

perguntas ou escrevê-las na lousa para que os alunos respondessem por escrito, 

permitindo que todos os alunos fossem avaliados ao mesmo tempo. 
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  O primeiro estudo sobre o aperfeiçoamento das provas 

aplicadas nas escolas foi realizado em Boston por volta de 1845. Foi constituída uma 

comissão para inspecionar e verificar a qualidade do ensino nas escolas públicas. A 

comissão iria examinar oralmente os alunos, mas, devido ao aumento da população 

escolar, o exame oral foi substituído pela prova escrita. 

Os resultados desta pesquisa reforçaram muitas críticas feitas 

por Horace Mann, com relação à qualidade da educação e indicaram a possibilidade 

de testar os programas em larga escala, com a finalidade de sugerir melhoria nos 

padrões educacionais. Foram feitas sugestões como: a) substituir os exames orais por 

escritos; b) utilizar, em vez de poucas questões gerais, uma quantidade maior de 

questões específicas; c) buscar padrões mais objetivos do alcance escolar. 

É atribuída a Horace Mann a introdução das provas escritas nas 

escolas, substituindo o exame oral que até então prevalecia. 

O reverendo George Fischer (1864) elaborou questões sobre 

diversas áreas e classificava os alunos de acordo com o grau de aproveitamento numa 

escala de avaliação em que as notas variavam de 1 a 5. Fez também uma escala de 

caligrafia para classificar amostras de caligrafia de crianças e uma lista padronizada 

para ortografia. Este é considerado o primeiro teste objetivo de escolaridade. 

O educador norte americano J.M.Rice (1895) salientava que era 

preciso adotar medidas mais objetivas para avaliar a aprendizagem. Basicamente 

seus estudos relacionavam-se: a) à construção, ao uso e à correção de testes 

objetivos; b) à construção, ao uso e à correção de testes dissertativos; c) à busca de 

diferenças entre estes dois tipos de testes, na função de medir, avaliar, predizer e 

classificar. 

         Os trabalhos realizados por educadores como 

Horace Mann, George Fischer e J.M.Rice, embora 

não tivessem tido uma repercussão imediata e uma 

influência decisiva sobre a prática de avaliação 

escolar, são considerados pioneiros na área dos 
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testes de escolaridade e constituem o primeiro passo 

para a introdução da testagem na prática escolar.   

(HAYDT, 1995, p. 85).                                                                

 O desenvolvimento de testes objetivos tornou possível  o 

estabelecimento de programas de exames estaduais e regionais. 

O  Conselho Americano de Educação apoiou, através do Serviço 

Cooperativo de Testes, a produção de testes de rendimento escolar para as escolas 

secundárias e universidades. 

Na França e em Portugal, houve o desenvolvimento de uma 

ciência que teve início com os estudos de Pierón e Laugier, chamada de Docimologia 

que, conforme De Landshere (1976),  é a ciência do estudo sistemático dos exames, 

em particular do sistema de atribuição de notas e dos comportamentos dos 

examinadores e examinados. 

Estes estudos evidenciavam a instabilidade das avaliações, 

quanto às diferenças inter e intra-indivíduos e à precisão dos testes. 

A Docimologia veio como crítica à extrema confiança nos 

métodos tradicionais com fins de seleção nos exames e nos concursos. 

Nos Estados Unidos, a Docimologia passou a ter seu lugar de 

destaque em 1931. 

                               Durante as primeiras décadas do século XX, a avaliação 

educacional formal estava associada à aplicação de testes, o que imprimia um caráter 

instrumental ao processo educativo.  

Para mudar um pouco a idéia de mensuração, surgiu nos Estados 

Unidos da América, os escritos de  Tyler (1950) que propunha, além dos testes, 

outros procedimentos avaliativos como: escalas de atitude, inventários, questionários, 

fichas de registro de comportamento e outras formas de coletar evidências sobre o 

rendimento dos alunos. 
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Outra contribuição importante foi a de Bloom (1963) que 

defende a idéia de que cada vez mais é necessária uma educação contínua, durante 

toda a vida do indivíduo. A escola deve fazer esforço para assegurar experiências de 

aprendizagem bem sucedidas no campo das idéias e do autodesenvolvimento, a todos 

os alunos. Mudanças são necessárias, tais como: atitudes relacionadas aos alunos; 

estratégias de ensino e papel da avaliação. Os resultados de ensino podem ser 

detectados ao se avaliarem os alunos. O processo de ensino-aprendizagem tem a 

intenção de preparar o aluno e o processo de avaliação tem a intenção de verificar em 

que extensão o aluno se desenvolveu de maneira esperada. 

Para Tyler (1974), o processo avaliativo consiste na 

determinação de quanto os objetivos educacionais estão sendo atingidos por 

programas instrucionais. A avaliação deve julgar o comportamento dos alunos, pois o 

que se pretende é modificar comportamentos. As variáveis básicas no estudo da 

avaliação são: o estudante, a sociedade e a área de conteúdo a ser desenvolvida, de 

acordo com os princípios da aprendizagem e de uma filosofia de educação bem 

definida. 

“A abordagem de Tyler pecava por considerar a 

avaliação como atividade final de alcance de 

objetivos, sem vinculá-la a um processo contínuo e 

sistemático, para o qual também concorrem 

julgamento de valor.” (DEPRESBITERIS, 1989,p. 

9). 

 Um teste de aprendizagem deve ser apropriado à decisão a ser 

tomada e, para isso, antes de tudo, deve haver definição precisa do propósito do 

sistema de testagem. 

Os instrumentos de avaliação precisam ser elaborados, 

executados e aplicados levando-se em conta alguns princípios. Estes princípios são 

os seguintes, segundo Gronlund (1974): 
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a) medir resultados de aprendizagem claramente                      

definidos e em harmonia com os objetivos instrucionais;  

b) medir uma mostra adequada dos resultados de aprendizagem 

e o conteúdo da matéria incluída  na instrução;  

c)  conter os tipos de itens que são mais adequados para medir 

os resultados de  aprendizagem desejados; 

d)  ser planejados para se ajustarem aos usos particulares a 

serem feitos dos  resultados;  

e)  ser construídos tão fidedignos quanto possível e, em 

conseqüência, interpretados com cautela; 

f) ser utilizados para melhorar a aprendizagem do  estudante e 

do sistema de ensino.        

Torna-se relevante indicar que há necessidade de um 

planejamento técnico adequado dos instrumentos de avaliação, para que sejam 

elaboradas questões claras, objetivas, a fim de que o aluno compreenda o que está 

sendo solicitado. É importante a participação dos alunos e que, a partir dos 

instrumentos adequados de avaliação, seu professor discuta com eles seu estado de 

aprendizagem. 

Um outro estudioso da avaliação, Mager (1977), apresentava as 

seguintes idéias: 

a) avaliar é comparar medida com  padrão e daí emitir um 

julgamento sobre esta comparação;  

b)  um item de um teste é uma amostra de conduta ou        

desempenho; 

 c)   objetivos são descrições de resultados almejados; 
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 d)  todo objetivo deve conter as condições, as ações e os 

critérios explícitos, para avaliar se o aluno está tendo 

sucesso ou não. 

         Quanto aos autores brasileiros que iniciaram estudos da avaliação 

educacional, temos Ethel B. Medeiros e Heraldo M. Vianna. 

Medeiros (1977) também se dedicou à avaliação como medida. 

Em 1977, ressaltou em seus escritos que a medida faz parte da vida diária; que a 

educação é um processo intencional que implica a verificação de resultados e que a 

eficiência do trabalho educativo está ligada aos resultados alcançados. 

Vianna (1981) tem uma vasta produção de artigos de avaliação 

voltados para a seleção de alunos. Em 1981, apresenta uma síntese de idéias sobre 

testes de rendimento escolar, voltados à norma, ou seja, interessa-se pela 

interpretação do desempenho do indivíduo, em comparação a um grupo de 

referência, apresentando assim desempenhos em termos relativos e não absolutos, já 

que o grupo era o padrão de comparação. A validade de um teste apresenta diferentes 

facetas: validade aparente diz respeito à opinião de um leigo; validade de conteúdo 

refere-se ao fato de o teste conter uma amostra representativa de áreas de conteúdo e 

de capacidades desenvolvidas; validade preditiva é a precisão com que um teste 

prevê futuros desempenhos e validade de construto diz respeito à capacidade do teste 

de medir algum traço psicológico relativamente abstrato. Entendendo-se por 

construto uma explicação teórica sobre determinado atributo humano. 

Vianna (1982) indicou os seguintes objetivos para a avaliação: 

a)  determinar se os métodos de ensino e o material 

instrucional são realmente eficientes, com a finalidade de 

aperfeiçoar currículos; 

b) identificar as necessidades dos alunos para possibilitar o 

planejamento da instrução e julgar o mérito dos alunos, de 

modo que estes possam ser incentivados em seus sucessos e 

auxiliados em suas deficiências; 
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c) julgar a eficiência do sistema de ensino e dos professores, 

de forma a subsidiar decisões de natureza administrativa. 

 Um outro brasileiro, Luckesi (1984), apresenta um trabalho que 

versa sobre a questão do autoritarismo na prática da avaliação educacional escolar e 

sua possível superação. Para ele, a atual prática da avaliação está dimensionada por 

um modelo teórico de mundo e de educação traduzido em prática pedagógica. Este 

modelo pressupõe a educação como um mecanismo de conservação e reprodução da 

sociedade.  O autoritarismo então é necessário para a garantia deste modelo. 

                                   É necessário romper estes limites, colocar a avaliação escolar a 

serviço de uma pedagogia preocupada com a educação como mecanismo de 

transformação social. 

 Como encaminhamento propõe a avaliação diagnóstica: 

A avaliação deverá ser assumida como um 

instrumento de compreensão do estágio de 

aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em 

vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para 

que possa avançar no seu processo de 

aprendizagem. (LUCKESI ,1997, p. 81). 

  A articulação de outros elementos, tais como: proposição da 

avaliação e suas funções, elaboração e utilização de instrumentos, leitura dos 

resultados obtidos, utilização destes dados,  faz-se necessária. 

   A contribuição de Saul (1985) é no surgimento do paradigma2 

de avaliação emancipatória que se caracteriza como um processo de descrição, análise 

e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la.  

                                                           
2. O termo paradigma está sendo utilizado na mesma acepção a ele atribuído por T.S.Kuhn (1970), um 
conceito abrangente com significado semelhante à visão de mundo, filosofia ou mesmo ortodoxia 
intelectual. Um paradigma prescreve áreas de problemas, métodos de pesquisa e padrões de solução e 
explicação aceitáveis pela comunidade acadêmica que o adota.(SAUL,1991,p.53). 
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   Os dois objetivos básicos da avaliação emancipatória são: o 

primeiro é de indicar que esta avaliação está comprometida com o futuro, com o que 

se pretende transformar, a partir do auto-conhecimento crítico do concreto, do real, 

que possibilita a clarificação de alternativas para a revisão deste real e o segundo 

“aposta” no valor emancipador desta abordagem para todos os envolvidos num 

programa educacional.  

 Os procedimentos de avaliação previstos por este 

paradigma, que se localiza dentre aqueles de 

abordagem qualitativa, caracterizam-se por métodos 

dialógicos e participantes: predomina o uso de 

entrevistas livres, debates, análise de depoimentos, 

observação participante e análise documental. 

(SAUL, 1991, p.63). 

A contribuição que Sousa (1986) trouxe  em sua pesquisa é que  

o procedimento de avaliação3 em forma de testagem é o mais citado pelos 

professores pesquisados. Os instrumentos de testagem aqui se refere a provas, 

chamadas orais, exercícios e trabalhos escritos. 

Aparece também a utilização da observação como procedimento 

de avaliação. De maneira geral, os professores tendem a ter, como pontos de 

observação, os seguintes: presença, comportamento, participação nas aulas, 

realização de exercícios em casa e em classe, posse de material completo e 

participação em trabalho de equipe. 

A auto-avaliação é pouco utilizada e somente no sentido do 

aluno atribuir nota ou conceito a ele próprio e não como uma reflexão do seu 

desempenho nos estudos, constatando quais são seus pontos fortes e fracos, 

proporcionando seu crescimento. 

Neste estudo, verificou-se que a avaliação do aluno dá-se em 

função do conteúdo desenvolvido, buscando verificar se houve assimilação do que 
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foi ensinado, embora a legislação vigente à época expresse a concepção de que a 

avaliação do aproveitamento do aluno deveria ter como referência os objetivos 

estabelecidos e que são finalidades da avaliação o subsidiar a reformulação do 

planejamento curricular e a seleção dos alunos com condições para prosseguimento 

dos estudos. 

“Essas considerações acerca da legislação e da prática escolar 

vêm, mais uma vez, confirmar a distância que existe entre o que é prescrito e o que é 

vivido.” (SOUSA, 1986,p.193). 

O que é preciso notar é que da prática escolar emerge uma 

dimensão de conceber o processo avaliativo não mais como radical e controlável, 

mas numa dimensão mais complexa, pois no cotidiano os elementos envolvidos no 

processo são pessoas que apresentam características e especificidades psicológicas, 

físicas e sociais concretas. 

Os princípios que informam a prática avaliativa decorrem das 

orientações legais, ou seja, a avaliação centrada no aluno que deve apresentar 

rendimento frente às expectativas definidas pela escola.  

Tais expectativas, pré-estabelecidas, não levam em 

conta as características dos alunos enquanto um 

grupo social concreto. Os padrões de exigência são 

estabelecidos tendo-se, como referência, a cultura 

dominante. (SOUSA,1986, p.194). 

Gimeno (1988) levantou aspectos importantes a serem 

analisados. A prática em “avaliar tudo no aluno” pode trazer uma ideologia de 

controle, seja de aspectos menores como é a conduta do aluno até maiores como o de 

controle de toda uma classe social. 

Os aspectos técnicos e como realizar a avaliação 

são secundários, ainda que não irrelevantes. Na 

                                                                                                                                                                     
3. Procedimento de avaliação – meio utilizado para permitir a obtenção de dados que interessem ao  
avaliador. 
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medida em que fazem referência a como realizar 

uma série de operações, são de importância para os 

professores mas é mais transcendental ou prioritário 

dotá-los de conceitos e instrumentos críticos para 

analisar o conteúdo da avaliação e a utilização da 

mesma. (GIMENO, 1988, p.399). 

Esta citação deixa claro que o mais importante é que o professor 

seja capaz de fazer uma análise crítica ao avaliar o seu aluno. 

Enguita (1989) salientou que embora se suponha que a avaliação 

verse somente sobre as dimensões cognitivas da educação,  é óbvio que outros 

aspectos a serem avaliados intervêm fortemente. 

 Dentre eles podemos citar: o interesse do aluno na matéria, seu 

comportamento, a qualidade e a limpeza de seu trabalho e sua participação no 

contexto da aprendizagem. 

O fato de que os sistemas escolares, com freqüência, 

avaliam os traços pessoais e o comportamento - 

notas em higiene, pontualidade, obediência, 

capacidade de trabalho em equipe etc etc – 

independentemente do rendimento cognitivo, não 

deve levar a pensar que as notas propriamente 

acadêmicas estejam livres da influência dos aspectos 

não cognitivos. (ENGUITA, 1989, p. 205). 

A seleção de instrumentos e estratégias de avaliação  depende 

do que vai ser avaliado. Existe uma relação intrínseca entre qualidade dos 

instrumentos e das técnicas e a validade dos resultados; portanto, há necessidade de 

inúmeros cuidados na elaboração dos mesmos. 

Segundo Depresbiteris (1989), a ponderação dos níveis de 

desempenho foi apresentada como atividade importante para que o instrumento de 

avaliação possa contar com questões ou oportunidades bem distribuídas para as 
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diversas habilidades e conhecimentos que se pretende medir, sempre de acordo com 

sua ordem de importância para o alcance dos objetivos. 

Ao elaborar um instrumento de avaliação há necessidade de:  

Definir que objetivos avaliar, identificar a melhor 

forma de itens de avaliação para os objetivos, 

elaborar fichas de observação com critérios 

harmônicos, elaborar instrumentos que abarquem 

todos os aspectos importantes da avaliação, escolher 

bons instrumentos para auto-avaliação e avaliação 

em grupo. (DEPRESBITERIS, 1989, p.64). 

Tanto a natureza qualitativa que se refere à descrição do que 

deve ser alcançado em termos de habilidades motoras, conhecimentos e atitudes  e a 

natureza quantitativa que representa os indicadores numéricos de desempenho são 

critérios ligados à própria qualidade de cada desempenho. 

   Para Depresbiteris (1991), os professores utilizam tanto os 

instrumentos considerados formais: testes, provas como os informais: trabalhos, 

relatórios. Ainda aponta como procedimentos para avaliação do processo ensino-

aprendizagem os testes objetivos, testes dissertativos, técnicas de observação, 

entrevistas, interrogatórios orais, discussões, técnicas sociométricas, técnicas 

projetivas e registros anedóticos. 

  A contribuição de Hoffmann (1994) é de que a avaliação 

poderá encaminhar-se a um processo dialógico e cooperativo, através do qual os 

alunos e os professores aprendam sobre si mesmos no próprio ato da avaliação. 

 A intenção da realização de testes pelos professores 

é a constatação de resultados. Isto é, aplicam testes 

para “verificar o que o aluno aprendeu”, “medir 

conhecimento”, “ver se ele sabe ou não determinado 

conteúdo”. (HOFFMANN, 1992, p.55). 
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Os testes aqui referem-se à aplicação de quaisquer tarefas, 

exercícios de aprendizagem que fazem parte do dia a dia da escola. Testes como 

tarefas avaliativas. 

Após a constatação dos resultados expressa-os em valores 

numéricos. Estes dois procedimentos “contribuem fortemente para a concepção de 

avaliação sentenciva e classificatória: o teste é a prova que comprova um resultado 

numérico atribuído pelo professor.” (HOFFMANN, 1992,p.57). 

A avaliação deve ser contínua onde o compromisso do educador 

é o de acompanhar a caminhada do aluno, fazendo-lhes provocações intelectuais 

significativas e cumulativas onde todo o juízo emitido sobre o aluno é provisório 

frente a história do seu processo de conhecimento. 

 A avaliação deve ser utilizada com o apoio de 

múltiplos instrumentos de coleta de informações, 

sempre de acordo com as características do plano de 

ensino, isto é, dos objetivos que se está buscando 

junto ao aluno. (SOUSA, 1994, p.90). 

Para Sousa (1994), conforme os objetivos, podem ser 

empregados trabalhos em grupos e individuais, provas orais e escritas, seminários, 

observações de cadernos, realizações de exercícios em classe ou em casa e 

observações dos alunos em classe. 

Após a coleta destes dados é preciso analisá-los de acordo com 

as condições de ensino oferecidas e tomar decisões satisfatórias para a melhoria da 

qualidade da educação escolar. 

Lima (1994) fez uma análise, mostrando que os instrumentos 

considerados pela escola e pelos professores como elemento avaliador do processo 

pedagógico são os testes e as provas. 

                                          A prova e o teste ao serem elaborados-resolvidos-

corrigidos não tinham por antecipação a hipótese de 
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ser objeto de avaliação e, portanto, constituem-se em 

instrumentos do real-cotidiano, sem justificativas 

intelectuais ou subordinadas aos “desejos” 

emocionais, o que poderia ocorrer quando fazemos 

entrevistas ou questionários. (Lima, 1994, p.18). 

O uso das provas e testes quando envolvem relações de 

disciplina, punição, dominação e submissão nas relações escolares  podem constituir 

um mecanismo de articulação do poder, tomando abrangência de tal forma que chega 

a perder sua relação com a avaliação da aprendizagem. 

 As correntes quantitativas buscaram, e de fato produziram, 

vasto material instrumental para proceder à avaliação, de modo a manter-se o mais 

próximo possível da objetividade e, ao mesmo tempo, fornecer dados mais seguros 

no que tange à eficiência/eficácia da aprendizagem. Tendo por objetivo mudanças 

comportamentais observáveis e mensuráveis, estes materiais encontraram 

receptividade graças à inexistência de instrumental para processos qualitativos. 

 As correntes qualitativas, ao contrário, passaram a questionar 

precisamente as limitações dos testes padronizados para ter-se compreensão daquilo 

que o professor ensina e do que o aluno aprende. 

                                          A avaliação atualmente, além da sua tradicional  

função classificatória, também assume uma função 

de diagnóstico, bem como a de controlar a 

consecução dos objetivos previstos para o processo 

ensino- aprendizagem.(HAYDAT,1995, p.54).  

A medição do processo ensino-aprendizagem é realizada de 

forma indireta, ou seja, não pode ser medida em si. O que pode ser medido são 

alguns comportamentos que  permitem analisar se houve ou não aprendizagem. 

Haydat (1995) indica que todos os recursos disponíveis de 

avaliação devem ser usados na obtenção dos dados. Portanto, o professor deve usar 

técnicas variadas e instrumentos diversos de avaliação sempre adequados aos 
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objetivos propostos. Tais procedimentos podem ser informais como trabalhos, 

exercícios, participação em debates, solução de problemas e aplicação de 

conhecimentos ou formais como provas. 

O importante nesta prática é que os resultados do uso destes 

instrumentos sejam utilizados tanto pelo aluno, tendo acesso ao que acertou ou errou, 

como pelo professor para poder analisar o desempenho de seus alunos e aperfeiçoar 

sua prática. 

Para Sant’Anna (1995), a utilização de instrumentos que 

permitem atribuir um valor a um conhecimento adquirido e ao mesmo tempo o 

estudo do comportamento de avaliador e avaliado é imprescindível para contribuir 

com a redução do fracasso escolar e concientização dos professores da necessidade 

de substituir velhos hábitos concernentes à avaliação, por modalidades 

essencialmente humanas. 

        Dependendo da forma como são elaboradas as 

provas, ou testes, de como são aplicadas, do 

ambiente, do estado emocional dos alunos ou do 

professor, de como os alunos são solicitados a 

participar, do julgamento do professor, se 

constituirão numa arma altamente nociva. 

(SANT’ANNA, 1995, p.10). 

O importante é que as provas sejam aplicadas com caráter 

incentivador de etapas vencidas e indicador de novos horizontes, criando estímulos 

para concretização do conhecimento e auto-realização dos envolvidos no processo. 

         O professor deverá utilizar instrumentos para que a 

interação entre aluno e objeto da aprendizagem se 

constitua vínculo ativo e reforçador de vivências 

experienciais. O produto, embora condicionado ao 

ritmo individual, deve ser um prêmio, uma 

gratificação para o agente da aprendizagem e 
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também para o professor, sendo inclusive o motor 

de partida. (SANT’ANNA, 1995, p.17). 

 Para Demo (1996), a avaliação deve ser concebida  e praticada 

como processo permanente, fazendo parte integrante de todo projeto educacional.“O 

objetivo primeiro e último da avaliação é a aprendizagem qualitativa4 do aluno”. 

(DEMO, 1996, p.91).  

A prova não pode mais aparecer como expediente exclusivo, 

mas como ponto menor dentro de um processo maior, incessante e persistente que 

avalie o aluno desde o primeiro dia de aula. Com isto, propiciará construir em torno 

de cada aluno o conhecimento crítico de suas dificuldades de aprendizagem e buscar 

modos criativos de intervenção. 

A evolução da aprendizagem do aluno deverá ser feita através 

de observações sobre seu comportamento  em termos de iniciativa, participação e 

comunicação, para que o professor verifique se o aluno está avançando. Será útil 

atribuir “nota” aos componentes observados somente no sentido de estabelecer com 

“precisão numérica” o diagnóstico. 

Romão (1998) propõe uma avaliação na qual educador e 

educando discutam e refaçam o conhecimento.  

“A avaliação deixa de ser um processo de cobrança para se 

transformar em mais um momento de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para 

o professor”. (ROMÃO, 1998, p.88). 

Os instrumentos de medidas devem ser permanentemente 

questionados quanto à sua objetividade, pois os fenômenos educacionais não se 

enquadram em mensurações rígidas. Uma questão, uma prova ou qualquer outro 

instrumento de medida não permitem apenas uma amostra do desempenho do aluno. 

Um instrumento de medida é fidedigno, quando mede, com 

relativo rigor, aquilo que pretendia medir. A validade define a extensão do êxito de 
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um instrumento, a finalidade. Se o instrumento utilizado atingir  uma finalidade 

humana pode-se dizer que ele é útil. 

Para Esteban (2000), há necessidade de criação de uma nova 

cultura sobre avaliação, que ultrapasse os limites da técnica e incorpore em sua 

dinâmica a dimensão ética. 

Apesar de entender que a avaliação é uma prática indispensável 

ao processo de escolarização, a ação avaliativa continua sendo um tema polêmico. 

Há uma crítica constante em relação aos procedimentos e instrumentos de avaliação 

usados em sala de aula que muitas vezes  pretendem acompanhar as novas diretrizes 

e novas propostas de ação, sem entretanto analisar se esta prática continua numa 

perspectiva técnica sem se preocupar com a ética. 

Estamos vivendo um momento de construção de propostas para 

a redifinação do cotidiano escolar e a avaliação do processo ensino-aprendizagem é 

uma questão significativa . 

As alternativas segundo Esteban (2000), que se apresentam, 

oscilam entre três perspectivas: retorno ao padrão rígido definido pela avaliação 

quantitativa, consolidação de um modelo híbrido ou construção de uma avaliação 

democrática, imersa numa pedagogia da inclusão. 

No padrão rígido, o tema central é a “qualidade da educação” 

que será avaliada através da quantificação do desempenho cognitivo e das 

habilidades adquiridas. Portanto, a avaliação revela-se pelo controle dos conteúdos, 

dos processos, dos sujeitos e dos resultados escolares. 

Na consolidação de um modelo híbrido, a dinâmica é 

estabelecida a partir do modelo qualitativo e agrupa propostas que rompem com a 

avaliação quantitativa e compartilha a idéia de que os sujeitos escolares são sujeitos 

históricos e sociais. Destaca-se a aprendizagem como um processo, relativizando a 

                                                                                                                                                                     
4. Aprendizagem qualitativa como processo de formação da competência humana histórica, formal e 
política. 
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dicotomia entre erro e acerto, indicando a necessidade de que o tempo escolar 

considere também os ritmos individuais. 

 Este modelo híbrido engloba duas perspectivas 

distintas: uma que não abandonou a idéia de que a 

avaliação deva ser um instrumento de controle, de 

adaptação e de seleção, ainda que o controle deva 

ocorrer por meio de mecanismos cada vez menos 

visíveis, de modo a adquirir uma aparência 

democrática e a seleção deva ser resultado de um 

processo que analise o sujeito em sua complexidade, 

atuando no sentido de adaptá-lo ao seu lugar na 

hierarquia social; a outra perspectiva tem como 

objetivo romper com o sistema de controle e de 

segregação, mas ainda não encontrou os aspectos-

chave que devem ser transformados, por isto propõe 

modificações superficiais, ainda que aparentemente 

indique mudanças profundas. (ESTEBAN, 2000, 

p.13). 

Na construção de uma avaliação democrática, imersa numa 

pedagogia da inclusão, as práticas de avaliação precisam substituir a lógica da 

exclusão pela lógica da inclusão.  

Para Esteban (2000), não se encontra nenhum processo 

consolidado  e nem completamente definido nesta perspectiva que pense a avaliação 

como parte de um processo de construção de uma pedagogia multicultural, 

democrática, que vislumbre a escola como zona fronteiriça de cruzamentos de 

culturas. 

Precisamos elaborar um projeto de avaliação que, 

em primeira instância, e através dos instrumentos 

nele instituídos, possa servir a todo instante como 

feedback para avaliar não só o aluno, seu 
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conhecimento, mas também toda uma proposta de 

escola, possibilitando, assim, validar e/ou rever o 

trabalho pedagógico, a cada momento em que isto se 

fizer necessário. (RABELO, 2000, p.12). 

Este projeto de avaliação deve levar em consideração tanto o 

estágio de desenvolvimento em que o aluno se encontra como também o processo 

através do qual ele está elaborando o seu conhecimento. 

Para Rabelo (2000), deve-se pretender uma avaliação mais 

ampla, da qual uma prova, por exemplo, centrada nos conteúdos, seja utilizada 

apenas como um dos recursos para avaliar o rendimento escolar, o conhecimento do 

aluno. Entendendo conhecimento enquanto organização vital do sujeito que constrói-

se segundo os fatores de maturação biológica, experiências físicas e lógico-

matemáticas, transmissão social e equilibração. 
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CAPÍTULO III – CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO  DAS TÉCNICAS   E   

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

“A avaliação atravessa o ato de planejar e de 

executar; por isso, contribui em todo o percurso 

da ação planificada.” (Luckesi, 1997, p. 118) 

 

 

Os diversos instrumentos de avaliação podem ser usados para 

obtenção de dados sobre os alunos, mostrando os resultados da aprendizagem. A 

adequação dos instrumentos depende dos objetivos propostos, mas quanto maior for 

a amostragem, mais completa é a avaliação. 

As técnicas e os instrumentos de avaliação são classificados de 

diversas formas. A técnica é a maneira de obter-se as informações desejadas. O 
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instrumento de avaliação é o recurso que será usado para obter estas informações 

desejadas numa coleta de dados.  

De acordo com Susana Cols e Maria Marti (1976), as técnicas e 

instrumentos de avaliação são: 

Técnicas Instrumentos 

1. Aplicação de Provas 1.1. Prova Oral 

1.2. Prova escrita  

1.2.1. Dissertativa 

1.2.2. Objetiva: 

            -  informal ou construída pelo  
professor 

            -   teste padronizado 

2. Observação 2.1.Registro anedótico 

2.2. Lista de controle de categorias 

2.3. Escala de classificação 

3. Técnica Sociométrica 3.1. Sociograma 

4. Auto-avaliação 4.1. Inventário 

 

Para a autora Oyara Petersen Esteves (1973), a classificação  das 

técnicas e instrumentos de avaliação é a seguinte: 

 

Técnicas Instrumentos 

1. Testagem (aplicação de testes) 1.1 Prova objetiva ou teste 
construído pelo professor 

1.2 Teste estandartizado ou 
padronizado: 
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1.2.1. Teste de inteligência 

1.2.2. Teste de aptidão 

1.2.3. Teste de personalidade 

1.2.4.Teste de escolaridade ou 
conhecimento 

 

2. Aplicação de provas subjetivas 2.1. Prova de dissertação 

2.2. Exame oral 

3. Auto-avaliação 3.1. Questionário de auto-avaliação 

4. Avaliação recíproca das crianças: 
técnica sociométrica 

4.1. Sociograma 

5. Observação 5.1. Anedotário 

5.2. Ficha cumulativa 

5.3. Roteiro de entrevista 

5.4.Roteiro de visita à casa do aluno 

6. Estudo de caso No estudo de caso todas as técnicas e 
instrumentos mencionados acima 
devem ser utilizados para obter o maior 
número possível de informações. 

 

Para Zélia Domingues  Mediano (1976), as técnicas e os 

instrumentos de avaliação são: 

 

Técnicas Instrumentos 

1. Observação 1.1. Anedotário 

1.2. Lista de checagem 

1.3.  Escala de classificação 
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2. Inquirição 2.1. Questionário 

2.1.1. Inventário 

2.1.2. Escala de atitudes 

2.2. Roteiro de entrevista 

2.3. Sociograma 

3. Testagem 3.1. Teste construído pelo professor 

3.2. Teste padronizado 

3.2.1. Teste de aproveitamento 

3.2.2. Teste de aptidão 

3.3.3.Teste de personalidade e interesse 

 

Analisando as classificações destas  autoras, verificamos que os 

instrumentos de avaliação citados são os mesmos; o que varia  é a forma de 

classificá-los. 

A contribuição de Haydat (1995) em relação aos procedimentos 

de avaliação do processo ensino-aprendizagem  é que  ela adota as mesmas técnicas e 

instrumentos de acordo com as autoras Susana Cols e Maria Marti; Oyara Peterson 

Esteves e Zélia Mediano  citadas acima, ressaltando que o mais importante é escolher 

a forma mais adequada, pois todos apresentam vantagens e desvantagens. 

Segundo Sant’Anna (1999), as técnicas e os instrumentos são: 

 

 

Técnicas Instrumentos 

1. Observação 1.1. Registro 

1.2. Fichas de observação 
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1.3. Fichas de registro de ocorrências 

1.4. Anedotário 

1.5. Lista de verificação ou Chek list 

1.6. Sistemas de categorias 

1.7. Escala de avaliação 

2. Auto-avaliação 2.1. Ficha de auto-avaliação 

3. Inquirição 3.1. Questionários 

3.2. Escalas de atitudes 

3.3. Entrevistas 

4. Prova 4.1. Provas objetivas 

4.2. Provas Dissertativas 

4.3. Pré-teste 

 

Os outros autores aqui estudados não dedicaram um capítulo 

especial em suas obras para discutir os procedimentos de avaliação com técnicas e 

instrumentos, porém todos fizeram reflexões sobre eles, que no decorrer do trabalho 

são citados. Percebe-se que os instrumentos são antigos, mas ainda são os válidos e 

usados. 

A variedade de instrumentos que um professor tem disponível 

para determinar o nível de desenvolvimento de seus alunos é grande, porém para 

realizar uma avaliação adequada é preciso definir o que vai ser avaliado para poder 

selecionar o instrumento que melhor atende ao objetivo proposto. 

Não há instrumento de medida perfeito. Cada tipo apresenta, ao 

lado de deficiências, qualidades específicas, cabendo a quem compete a avaliação, 

decidir em que circunstâncias usar um ou outro tipo. 

                               Quanto a descrição de técnicas e instrumentos utilizados na 

avaliação do processo ensino-aprendizagem, foram selecionados os seguintes: prova 
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dissertativa, prova objetiva, prova oral, anedotário, escala de classificação, ficha 

cumulativa, lista de verificação, sociograma, auto-avaliação, questionário, entrevista 

e observação. 
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                                 III.1 – PROVA  DISSERTATIVA 

 

As questões de respostas livres são aquelas em que o aluno 

apresenta  sua própria resposta, mostrando a capacidade de produzir, de integrar num 

todo, de exprimir e sintetizar idéias. Com isto, ele estará  escolhendo a maneira de 

abordar o problema, as informações que apresenta, o modo de organizar o material e 

o maior ou menor destaque que deseja dar a cada aspecto. Neste tipo de prova , as 

questões exigem respostas relativamente extensas, dando ao aluno a liberdade de 

responder como julgar melhor e permitem que o valor atribuído a cada acerto (ou 

erro) dependa de quem julga a prova.                                 

 A finalidade da prova  dissertativa tem que estar bem clara, 

quer seja para diagnóstico, seleção, aprovação escolar, concessão de bolsas de estudo 

ou  revisão.  

 Os objetivos são os de verificar resultados mais complexos da 

aprendizagem como: capacidade de interpretar princípios, realizar inferências, 

interpretar dados, analisar criticamente uma idéia, estabelecer relações e capacidade 

de síntese. Portanto, o primeiro problema a considerar é o da identificação dos 

objetivos educacionais a verificar, ponto de partida para a construção de qualquer 

instrumento de medida. 

Deve-se partir sempre da fixação dos objetivos, levando em 

consideração o nível de aprendizagem do aluno e as possibilidades de 

desenvolvimento do tema no período de tempo fixado.  

 

 

III.2 – PROVA OBJETIVA 
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                              “As questões objetivas são construídas de modo que se possa 

computar os escores observando uma única palavra ou frase, ou notando qual de 

várias respostas possíveis foi escolhida”. (LINDEMAN, 1976 , p.65). 

Pode ser elaborado em diferentes formas e sua utilização 

possibilita a avaliação de resultados de aprendizagens complexas tais como: 

desenvolvimento de capacidades, atitudes, nos domínios: cognitivo, afetivo e 

psicomotor. 

Ao preparar as questões pode-se selecionar e usar um único tipo 

de questão ou fazer uso de vários tipos como: 

- resposta simples 

- completamento (lacuna) 

- certo-errado (falso-verdadeiro) 

- associação (acasalamento, combinação, correspondência)       

- escolha múltipla 

- ordenação (seriação)  

Os tipos de questões pertencem geralmente a duas espécies: uma 

em que o aluno escreve a resposta ou completa e outra em que o aluno seleciona a 

resposta correta dentre alternativas propostas. 

Qualquer que seja o teste, seu propósito e sua filosofia, a sua 

construção baseia-se num sistema de valores humanos. Procura obter, num mínimo 

de tempo, um máximo de informações sobre o aluno. 

A imprecisão de muitos objetivos educacionais impossibilita a 

sua operacionalização; portanto, é aconselhável que os objetivos sejam expressos em 

termos de comportamentos finais observáveis. Os objetivos complexos, sempre que 

possível, devem ser decompostos em seus elementos particulares, a fim de que 

possam ser avaliados. 
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As diferentes variáveis de um teste: extensão, tempo, tipo e grau 

de dificuldade que afetam o desempenho do aluno, precisam sempre ser 

consideradas. 

 

III.3 – PROVA ORAL 

 

A Prova Oral é a forma mais tradicional de verificação de 

aproveitamento escolar. Atualmente é pouco utilizada.  

Este instrumento de avaliação permite avaliar a capacidade de 

reflexão e crítica do aluno dentro de um tema abordado. A sua função principal é 

avaliar conhecimentos e habilidades de expressão oral. É indicada ao ensino de 

línguas estrangeiras, pois há necessidade de verificar-se a pronúncia, a construção 

correta de uma frase e a fluência do vocabulário. 

A utilização da Prova Oral como instrumento de avaliação deve 

dar-se numa troca contínua entre professor e aluno, com características de uma 

conversa com garantias de uma relação interpessoal, no sentido de que o professor 

não se comporte de forma a aumentar a ansiedade do aluno, mas seja interessado no 

que o aluno tem a dizer, estimulando-o às reflexões,  para chegar às conclusões. 

A Prova Oral não pode ser improvisada, pois corre-se o risco de 

fazer as mesmas perguntas e de uma forma não estimulante. É preciso que o 

professor esteja preparado, estabeleça os objetivos que se deseja alcançar com a 

utilização deste instrumento, fazendo um levantamento dos dados que  quer avaliar, 

colocando as perguntas de forma clara para o aluno. 

Este instrumento de avaliação requer muito tempo para sua 

realização. Os alunos são avaliados individualmente e como não há igualdade de 

questões, nem de condições de realizar a avaliação na mesma ocasião, a 

receptividade do professor às respostas dadas pode variar, dependendo do aluno que 
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está sendo avaliado, do humor do professor e de outras variáveis externas ao 

conhecimento.   

 

III.4 – ANEDOTÁRIO 

 

O Anedotário é um registro escrito que descreve a conduta do 

aluno observada em determinadas situações de vida escolar e durante um certo 

período de tempo. 

Através desse instrumento, pode-se dispor de muitas 

informações sobre o desenvolvimento integral do aluno. As observações constantes 

quanto à realização de tarefas em sala de aula, trabalhos em grupo, em atividades de 

pesquisa e  excursões, nos jogos dramáticos, nas atividades criadoras, desenho, 

pintura, canto, colagens e trabalhos de construção, leitura em voz alta, formulação de 

perguntas, aulas de educação física, durante o recreio, lanche ou brincadeira com os 

colegas. Em todas essas ocasiões, o professor tem as mais variadas oportunidades de 

registrar o comportamento dos alunos. 

Os dados coletados pelo professor podem ser registrados em 

fichas individuais ou num caderno. Estes dados são obtidos através da observação 

constante em todos os momentos acima citados e serão usados de forma proveitosa 

na avaliação dos resultados do aproveitamento escolar do aluno e, também, no 

aperfeiçoamento do trabalho didático em sala de aula, introduzindo modificações 

para adaptar os conteúdos curriculares e melhorar as estratégias de ensino. 

As anotações podem ser registradas de forma breve e objetiva, 

fazendo uma distinção entre a descrição do fato como realmente ocorreu e os 

comentários ou interpretações que sobre ele possam ser feitos. 

 

III.5 – ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 
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A Escala de Classificação é uma ficha de observação contendo o 

tipo de comportamento  a ser avaliado e uma escala ou amplitude que indica o grau 

ou nível em que o comportamento se manifesta. 

A Escala de Classificação indica o grau em que a conduta 

aparece, desdobrando-se em vários níveis de qualidade. Numa linha contínua são 

representados, através de números, palavras ou frases, as posições extremas e o grau 

de variação entre esses extremos. Tendo como referência esses números, palavras ou 

frases, o observador faz uma marca em qualquer ponto da linha que considere mais 

apropriado para indicar o nível em que o comportamento foi observado.  

                              “Essa marca não é obrigatoriamente colocada num dos pontos 

definidos; pode sê-lo em qualquer ponto da linha, permitindo assim um certo grau 

de flexibilidade na estimativa.” (LINDEMAN, 1976, p .118). 

Este registro é útil para avaliar os resultados do rendimento 

escolar e também para sistematizar os dados referentes a aspectos não acadêmicos 

como esforço pessoal, iniciativa, responsabilidade. 

As Escalas de Classificação apresentam muitas variações. 

Lafourcade (1969)  agrupa os diversos tipos de escala em três categorias: 

        -  numérica – quando os níveis são indicados por números; 

                                       -  gráfica – quando os níveis são representados ao longo de 

uma linha reta, por termos como satisfatório, regular, 

insatisfatório, sempre, às vezes, nunca, fraco, médio, bom. 

                                       - descritiva – quando os comportamentos são desdobrados 

em vários níveis de qualidade descritos com brevidade, 

mas de forma precisa e específica.  

 Ao construir uma Escala de Classificação, o primeiro passo é 

dividir a área muito ampla a ser analisada em traços ou características específicas. 
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Estes traços devem ser claramente definidos em termos de comportamento.  “O 

conceito de “ personalidade” deve ser reduzido a termos mais específicos e 

definíveis, tais como “persistência”, “alegria”, “ tendências agressivas”, 

“generosidade” ou “habilidade.” ( NOLL , l975, p.352). 

A Escala de Classificação é indicada como instrumento de 

seleção. Após a avaliação dos alunos por seus professores, devemos colocá-los em 

uma distribuição com os diferentes níveis de classificação. Os alunos com resultados 

nos níveis inferiores podem ser encaminhados para maior estudo e acompanhamento. 

Este procedimento não significa que uma Escala de 

Classificação não possa ser usada com outras finalidades além de avaliar a 

personalidade e o ajustamento do aluno. Podem ser utilizadas para classificar a 

realização de tarefas e a qualidade de um trabalho. 

Para a construção de uma Escala de Classificação deve-se: 

determinar o objetivo a ser avaliado; desdobrar o objetivo em comportamentos 

observáveis; estabelecer as dimensões do comportamento, especificando seus vários 

graus ou níveis, de forma a constituir uma escala ou amplitude;  definir os diversos 

graus ou níveis da escala com precisão, diferenciando um dos outros e usando 

palavras ou frases que tenham significado claro e inequívoco, tentando eliminar as 

expressões dúbias e controversas, pois os termos usados não podem ter significados 

diversos para diferentes pessoas. 

Ao utilizar-se deste instrumento de avaliação, deve-se  fazê-lo 

de forma adequada e eficaz, pois a tendência é evitar os extremos da escala, isto é, 

não avaliar as pessoas num nível muito alto ou muito baixo. Isto ocorre quando o 

avaliador tem pouco conhecimento sobre o aluno que deve avaliar. Um outro erro é 

avaliar todos na média ou acima desta, o que é irreal, uma vez que existem tantos 

alunos acima, quanto abaixo da média. 

Outro cuidado a tomar é a influência que o aluno pode exercer 

sobre o avaliador. Se ele gosta do aluno que deve julgar, tende a classificar tudo 

favoravelmente. 
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Ao avaliar um grupo de alunos, deve-se avaliar cada elemento 

do grupo através da comparação com os outros, classificando-os num traço, antes de 

passar para o seguinte. O ideal seria que vários professores avaliassem os mesmos 

alunos, sem consultas entre si, pois as avaliações individuais podem ser consideradas 

coletivamente, com melhores resultados. Deve-se sempre pensar no comportamento 

do aluno, no maior número possível de situações diferentes, não levando em 

consideração incidentes isolados que nem sempre são comportamentos habituais.  

Não se deve avaliar os alunos em traços para os quais não se 

podem citar provas específicas, ou em comportamento que comprove a avaliação. 

Deve-se utilizar este instrumento após a obtenção de  instruções precisas, tendo em 

vista que se estará fazendo classificações de pessoas quanto às suas características 

pessoais. 

 

III.6 – FICHA CUMULATIVA 

 

A Ficha Cumulativa é um instrumento de avaliação individual 

que acompanha o aluno de série em série, onde são registrados os fatos significativos 

de sua vida escolar, como o aproveitamento e as dificuldades na aprendizagem, 

resultados de provas, promoção no final de cada ano letivo e também informações 

sobre seu desenvolvimento físico e emocional, habilidades sociais e reações 

comportamentais mais freqüentes Este tipo de ficha também contém espaços para 

que o professor de cada série possa anotar sua opinião sobre o aluno, seu rendimento 

escolar e seu ajustamento pessoal e social. 

 

III.7 – LISTA DE VERIFICAÇÃO 
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A Lista de Verificação é uma ficha contendo uma relação de 

comportamentos a serem observados, com um espaço reservado para anotações, ou 

então para indicar a presença ou ausência dos comportamentos enumerados. Os 

aspectos a serem analisados são: aproveitamento nos estudos, comportamento na 

escola, relacionamento com os colegas e com o professor, participação e cooperação 

nos trabalhos em grupo, condições de saúde, hábitos, sentimentos, atitudes, 

habilidades, interesses. Serve como guia para  o observador, ajudando-o a dirigir sua 

atenção para determinados aspectos da conduta e também como forma de registro. 

Pode ser elaborada para cada aluno individualmente, ou ser 

construída em forma de quadro contendo os nomes de todos os alunos da classe. Ao 

elaborar as listas de verificação, é preciso lembrar que elas devem ser práticas e 

fáceis de usar, além de serem objetivas, especificando o tipo de comportamento 

visado.       

Ao elaborar uma lista de verificação, deve-se ter os seguintes 

cuidados: determinar o objetivo a ser avaliado; desdobrar o objetivo em formas de 

conduta, definindo os aspectos específicos do comportamento a ser observado; 

ordenar os padrões de comportamento relacionados de acordo com a seqüência em 

que devem ser verificados e registrados e reservar um espaço para anotações e 

convencionar um sinal para marcar os comportamentos que vão sendo observados. 

Ao constatar um comportamento através da observação, deve-se 

fazer o registro na lista de verificação. 

Os dados devem ser agrupados periodicamente para 

permitir uma visão de conjunto das mudanças 

operadas no comportamento dos alunos. Quando 

agrupados por classe, possibilitam um confronto 

com os objetivos propostos e, portanto, inferências 

sobre sua consecução. Quando agrupados 

individualmente, fornecem informes valiosos sobre o 

desenvolvimento de cada aluno em relação à sua 
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atuação inicial e também sobre seu desempenho em 

relação à classe. (D’ANTOLA, 1981, pp.34-35). 

 

III.8 – SOCIOGRAMA 

 

O Sociograma é uma representação gráfica da tabulação 

sociométrica. É uma forma de diagrama.  

Pode-se dizer que um sociograma é,  provavelmente, 

o melhor instrumento já planejado para revelar a 

estrutura social de um grupo. Apresenta as inter–

relações entre os indivíduos, e as relações de cada 

indivíduo com o grupo todo. Proporciona ao 

professor, ou ao líder, informações que o auxiliarão 

a compreender o comportamento do grupo, e a agir 

com maior eficiência no seu trabalho. Em toda 

classe ou grupo existem muitas relações e subgrupos 

que não se evidenciam à primeira vista. (NOLL, 

1975,pp.369-370). 

O Sociograma é organizado a partir dos dados colhidos entre os 

alunos, através de algumas perguntas que permitem verificar como estão as relações 

sociais no ambiente da sala de aula, reconhecer os líderes aceitos e identificar os 

alunos que, por algum motivo, estão marginalizados. 

Ao utilizar o Sociograma como uma melhor visualização das 

relações entre cada indivíduo com seu grupo, podem-se identificar : 

    - As escolhas mútuas ou recíprocas; 

    - Os subgrupos fechados e coesos; 
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- Os líderes que são aceitos por vários colegas; 

    - Os alunos isolados, que não pertencem a nenhum subgrupo e 

pouca relação mantém com os demais membros da classe. 

 “O sociograma, além de ajudar na formação dos 

grupos para o trabalho em equipe, fornece ao 

professor informações úteis sobre o relacionamento 

entre os alunos, que devem ser analisados com 

atenção.” (HAYDT, 1995, p.143). 

 Este instrumento propõe questões em vez de 

respondê-las. Talvez seu maior valor seja dirigir a 

atenção para alguns aspectos da estrutura do grupo, 

o que permitirá continuar a observação do indivíduo 

e do comportamento do grupo. (NOLL, 1975, 

p.369). 

Não se deve revelar os dados  aos alunos, principalmente os de 

rejeições, mas mostrar a eles que a pesquisa feita sobre suas preferências vai 

contribuir para a formação de grupo de trabalho. Uma observação a fazer é de que 

não será possível atender a todos nas suas escolhas, mas o professor deve explicar 

isto para os alunos no momento deles escreverem suas preferências. 

As regras a serem seguidas são as seguintes: 

-  atender, pelo menos, uma escolha de cada aluno; 

-  procurar atender as escolhas recíprocas; 

-  atender sempre a primeira escolha feita por um aluno que  não 

foi escolhido por ninguém e que está isolado; 

-  não colocar no mesmo grupo o elemento rejeitado e quem o 

rejeitou; 
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-  quando um aluno foi escolhido por colegas diferentes 

daqueles que escolheu, procura-se, de preferência, satisfazer sua 

primeira escolha. 

O professor deve investigar as causas do não ajustamento dos 

alunos que, por ventura, não sejam escolhidos por nenhum colega, ajudando-os na 

sua integração ao grupo. Quanto aos líderes detectados, o professor precisa orientá-

los para que tenham uma atuação construtiva, contribuindo para melhorar as relações 

grupais. 

Todos os alunos precisam ter condições e oportunidades para 

que possam praticar suas habilidades de coordenação e direção, desenvolvendo 

iniciativa e capacidade de liderança. 

Os dados devem se trabalhados como resultados de um teste ou 

dados de pesquisa, podendo ser tabulados de várias maneiras e os resultados 

colocados em gráficos para melhor visualização. 

O Sociograma “Fornece uma espécie de radiografia das 

interações que ocorrem na sala de aula, dando possibilidades de se diagnosticar 

problemas e poder trabalhar para resolvê-los.” (CIACAGLIA,  1994 , p.152). 

 Pode-se repetir este instrumento em intervalos regulares, para 

verificar a evolução das interações. É necessário que todos os participantes se 

conheçam e saibam os nomes uns dos outros. Não tem sentido a utilização deste 

instrumento em classes  recém formadas ou no início do ano letivo. Não se deve, 

com base nos resultados, rotular os alunos pelas suas características.  

 

III.9 – AUTO - AVALIAÇÃO 

 

                               “A Auto-Avaliação é a apreciação feita pelo próprio aluno, dos 

resultados por ele obtidos.” (HAYDT, 1995, p.147). 
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Deve-se sempre criar oportunidades para que os alunos 

pratiquem a Auto-Avaliação, começando por analisar seus erros e acertos e 

assumindo a responsabilidade sobre seus atos. 

A prática da Auto-Avaliação também ajuda o aluno a 

desenvolver um conceito mais realista sobre si mesmo, sendo que “O conceito do eu, 

isto é, a opinião que o indivíduo tem sobre si mesmo é fundamental para o seu 

ajustamento pessoal e social.” (ESTEVES, 1973 , p.84). 

Através da Auto-Avaliação, os alunos podem desenvolver uma 

atitude crítica sobre seu comportamento em relação ao seu próprio conhecimento. 

Tem uma participação mais ampla e ativa no processo de aprendizagem, pois analisa 

seu progresso nos estudos, bem como suas atitudes e comportamentos frente ao 

professor e aos colegas. 

                              “A Auto-Avaliação tem uma função pedagógica pois a 

consciência dos próprios erros é a melhor forma de conduzir ao aperfeiçoamento.”    

(HAYDT, 1995, p.148). 

Deve-se incentivar a participação do aluno na avaliação  de seu 

próprio desempenho. Como os alunos deparam-se com algumas dificuldades como a 

falta de objetividade na análise, inibição para falar sobre si próprio e limitação na 

capacidade de expressar-se, o professor deve fornecer outros instrumentos já 

trabalhados como lista de verificação, escalas de classificação, gráficos de registros 

do aproveitamento escolar, pois estes instrumentos vão mostrar alguns aspectos a 

serem analisados: aproveitamento nos estudos, comportamento na escola, 

relacionamento com os colegas, participação e cooperação nos trabalhos em grupo, 

condições de saúde, hábitos, sentimentos, atitudes, habilidades, interesses, 

preferências e aversões.  Cada aluno tem, portanto, a oportunidade de analisar e tecer 

comentários sobre sua participação e colaboração nos eventos. 

A Auto-Avaliação tem como limitação o fato de depender da 

franqueza e da boa vontade de cada um, mas “Apresenta a inegável vantagem de 

permitir que o aluno constate por si mesmo quais são seus pontos fortes e fracos, e 
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considere o que lhe compete fazer para melhorar, assumindo a responsabilidade de 

seus atos.”  (HAYDT, 1995, p.153). 

 

III.10 – QUESTIONÁRIO 

 

O questionário possibilita a obtenção de dados num menor 

espaço de tempo e  pode envolver um número maior de pessoas. Uma das vantagens 

é que pode ser respondido na ausência do solicitante. Permite maior liberdade para as 

respostas, uma vez que as informações são dadas por escrito, evitando-se a 

interferência de terceiros. 

Na construção deste instrumento, devem-se observar alguns 

elementos importantes: determinar os objetivos; selecionar os itens; selecionar as 

informações; ordenar as informações e redigí-las em forma de questões; redigir as 

instruções e reproduzir o questionário conforme o número necessário. 

Após a aplicação de um questionário, devem ser tabuladas as 

respostas e analisados os resultados. 

 

III.11 – ENTREVISTA 

 

A entrevista possibilita a obtenção de dados de natureza 

complexa e afetiva, além de outras informações sobre comportamentos, julgamentos 

e opiniões. 

Pode ser aplicada a qualquer pessoa, permitindo verificar a 

reação e esclarecer dúvidas,  propiciando a aceitação ou não através do diálogo. 

Possibilita descrições verbais objetivas sobre dados específicos, constituindo-se num 

instrumento de coleta de dados e informações significativas. 
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Uma entrevista pode ser estruturada ou não estruturada. Quando 

há formulação prévia das perguntas, apresentação igual quanto  ordem e forma para 

todas as pessoas e elaboração de perguntas abertas ou objetivas, dizemos que é uma 

entrevista estruturada. A dimensão não estruturada é focalizada no objetivo da 

entrevista, tem flexibilidade, é não diretiva e o entrevistado é o estabilizador do 

processo. 

Para a construção de uma entrevista são necessários a seleção 

dos objetivos, a explicitação da informação desejada, o conhecimento de elementos 

indicadores das credenciais do entrevistado, o estabelecimento de um roteiro com as 

perguntas que se pretende fazer ao entrevistado e o estabelecimento de hora e local 

para a entrevista. 

A entrevista pode ser feita com um ou mais especialistas, bem 

como por um ou vários entrevistadores. Pode ainda ser feita por um grupo ou por um 

único elemento. Deve-se propiciar um clima amistoso para que ocorra maior 

espontaneidade  e procurar mais ouvir que falar, evitando interrupções. Perguntar de 

forma clara, simples, objetiva e estabelecer um tempo-limite para evitar que a 

entrevista se torne cansativa. 

 

III.12 – OBSERVAÇÃO 

 

A observação é uma das técnicas de que o professor dispõe para 

melhor conhecer o comportamento dos seus alunos, identificando suas dificuldades e 

avaliando seu desempenho nas várias atividades realizadas e seu progresso na 

aprendizagem.  

Através da observação direta dos alunos no cotidiano da sala de 

aula, o professor pode colher e registrar informações úteis sobre o rendimento 

escolar, complementando os dados fornecidos por provas e testes. 
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A observação permite avaliar objetivos educacionais que não 

podem ser apreciados com a mesma eficiência por outras técnicas. Fornece dados 

não apenas sobre o rendimento e as dificuldades de aprendizagem, como também 

possibilidades para o ajustamento pessoal e social.  

A observação é talvez a técnica mais adequada 

para apreciação dos aspectos do desenvolvimento 

que não podem ser aferidos através de provas, o 

que é muito importante para a escola atual, onde 

se pretende criar condições para que o aluno 

desenvolva sua personalidade integralmente, e não 

apenas adquira conhecimentos. (D’ANTOLA, 

1981, p.2). 

A observação pode ser assistemática quando ocorre de modo 

espontâneo e informal ou sistemática quando há intenção de observar algo definido, 

bem como regras estabelecidas para realizar tal observação, exigindo um 

planejamento anterior adequado, incluindo-se nele: o que deve ser observado, por 

quem, quando, onde, em que circunstâncias, por quanto tempo, além das condições 

de registro das observações, durante e/ou logo após a sua realização. 

Embora a observação assistemática também forneça dados 

significativos, seu uso requer cuidado, evitando-se fazer interpretações muito 

apressadas que conduzam a julgamentos falsos, baseados em idéias pré-concebidas. 

Devem-se evitar generalizações e julgamentos subjetivos e sim considerar dados 

fundamentais no processo de aprendizagem. 
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CAPÍTULO IV – AVALIAÇÃO À LUZ DA LEGISLAÇÃO  VIGENTE 

 

        “Se a avaliação formativa seguir em 

contracorrente, se não estiver inscrita numa 

pedagogia diferenciada tendo todos os meios que 

ambiciona, os professores formados neste espírito 

terão de suportar uma tensão, uma contradição 

entre a avaliação que gostariam de praticar e o 

que poderão realmente fazer.” (Perrenoud, 1993, 

p.168) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)   n º 

9394/96, em seu Artigo 24, inciso V, que trata da verificação do rendimento escolar, 

diz que esta deverá observar  os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho 

do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos 
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resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais;  

 b) possibilidade de aceleração de estudos para        

alunos com   atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e)  obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência paralelos ao período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em 

seus regimentos.  

Observa-se que a LDB, ao estabelecer a necessidade de aspectos 

quantitativos e qualitativos, lembra que a avaliação das atividades discentes deve 

contemplar múltiplas formas e procedimentos. Nas alíneas “b” a “e”, as regras 

forçam a mudança do sentido que se atribuia à avaliação; não mais uma avaliação 

com vistas a promover ou reter alunos, mas uma avaliação que permita a aceleração 

dos estudos, avanço nos cursos e nas séries, abrindo possibilidades de ajustar a 

realidade do fato pedagógico à realidade do aluno. 

O Conselho Nacional de Educação, através do Parecer nº 5/97, 

quando trata da avaliação da aprendizagem, é claro: 

A verificação do rendimento escolar permanece, 

como nem poderia deixar de ser, sob a 

responsabilidade da escola, por instrumentos 

previstos no regimento escolar e observadas as 

diretrizes da lei, que incluem: avaliação contínua e 

cumulativa, prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
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ano sobre os de provas ou exames finais, quando 

adotados. 

Cabe portanto à escola decidir quais serão estas formas e 

procedimentos a serem utilizados na avaliação da aprendizagem dos alunos, 

considerando a participação dos docentes para esta definição. 

Conforme Falcão Filho (1997), a flexibilidade que a Lei 

9394/96, em seu Capítulo II fixa, é uma ótima oportunidade para os educadores 

usarem de sua criatividade na elaboração dos instrumentos, adequando-os às 

características de seus docentes e discentes, dos objetivos de sua proposta 

pedagógica e que sejam capazes de produzir uma aprendizagem de qualidade . 

Além desta Lei, há outros documentos das esferas estadual e 

municipal que estabelecem diretrizes para a avaliação do processo ensino-

aprendizagem. 

Na legislação estadual, a Indicação do Conselho Estadual de 

Educação n º 9/97, item 2.5 que trata sobre a verificação do rendimento escolar, 

esclarece que: 

         Nunca é demais frisar que a atividade de avaliação, 

realizada pelo professor, deve permitir a 

identificação daqueles alunos que não atingiram 

com proficiência os objetivos do curso e devem ser 

submetidos a um processo de reorientação da 

aprendizagem. 

 

O Parecer do Conselho Estadual de Educação n º 67/98, Artigo 

40 estabelece que:  

A avaliação interna do processo de ensino e de 

aprendizagem, responsabilidade da escola, será 

realizada de forma contínua, cumulativa e 
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sistemática, tendo como um de seus objetivos o 

diagnóstico da situação de aprendizagem de cada 

aluno, em relação à programação curricular 

prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da 

escolaridade. 

A perspectiva do processo de avaliação é o aprimoramento da 

qualidade de ensino e será subsidiado por procedimentos de observações e registros 

contínuos . 

Em seu artigo 41,  o mesmo Parecer do CEE nº 67/98 fixa: 

A avaliação interna do processo de ensino e de 

aprendizagem tem por objetivos: 

I – diagnósticar e registrar os progressos do 

aluno e suas dificuldades;  

II – possibilitar que os alunos auto-avaliem sua 

aprendizagem;  

III – orientar o aluno quanto aos esforços 

necessários para superar as dificuldades; 

IV – fundamentar as decisões do conselho de 

classe quanto à necessidade de procedimentos 

paralelos ou intensivos de reforço e recuperação 

da aprendizagem, de classificação e 

reclassificação de alunos; 

V – orientar as atividades de planejamento e 

replanejamento dos conteúdos curriculares. 
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                                 Observa-se nestas definições que é a avaliação diagnóstica que 

irá nortear as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos, que o 

instrumento observação deverá estar presente em todos os momentos para analisar o 

progresso individual e coletivo de construção do conhecimento e que a auto-

avaliação dos alunos deve sempre ser realizada a fim de relacionar os progressos 

obtidos e a necessidade de superação das dificuldades apresentadas durante o 

processo de aprendizagem. 

                                Na Indicação do Conselho Municipal de Educação de São Paulo 

nº 04/97, que estabelece as diretrizes para que cada estabelecimento elabore o seu 

próprio Regimento Escolar, a avaliação abordada possibilita ao aluno tomar 

consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades e ao professor serve como 

elemento de reflexão contínua sobre sua prática educativa. 

                                A avaliação deve ser considerada como elemento integrador 

entre a aprendizagem e o ensino. 

                                A seleção e a construção de instrumentos a serem usados na 

avaliação do desempenho do aluno devem estar contemplados na elaboração do 

Projeto Pedagógico de cada unidade escolar. 

 Embora a avaliação seja de caráter formativo, deve-se prever 

um momento inicial para avaliação diagnóstica,  com a finalidade de auxiliar o 

professor na elaboração e revisão do seu plano de ensino. 

 A sistemática de avaliação do processo ensino-aprendizagem, 

bem como os procedimentos que visem à recuperação para os alunos que não 

apresentem os progressos previstos, devem estar definidos no Regimento Escolar de 

cada estabelecimento de ensino. 

 A Indicação 04/97 do CME,  item 4.10.5 estabelece que: 

A avaliação da aprendizagem será contínua e 

cumulativa, devendo o professor escolher os 
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momentos e situações que julgar mais convenientes 

e utilizando-se dos instrumentos adequados. 

   Diz a Indicação 04/97, item 4.10.6, que:  

                                          A avaliação da aprendizagem deve ser feita em 

função dos objetivos propostos, procurando 

estabelecer o grau de progresso do aluno e o 

levantamento de suas dificuldades, bem como os 

meios para sua superação. 
 

Observa-se que as definições apresentadas ressaltam não só a 

relação objetivo/avaliação, mas também a importância do desempenho do aluno 

desde um momento de diagnóstico até a superação de suas dificuldades. 

Na análise do Regimento Escolar das duas escolas 

envolvidas, a Escola 1  fixa no Artigo 81 que: 

A avaliação deve ser considerada como elemento 

integrador entre a aprendizagem e o ensino. É um 

conjunto de ações cujo objetivo é a orientação da 

intervenção pedagógica, no sentido da melhor 

aprendizagem do aluno. Deve servir ao professor 

como elemento de reflexão contínua sobre sua 

prática educativa e possibilitar ao aluno tomar 

consciência de seus avanços, dificuldades e 

possibilidades. 

No Parágrafo único ainda sobre avaliação na página 23 diz: 

“Todos os participantes da ação educativa serão avaliados em momentos individuais 

e coletivos”. 

                               No Regimento Escolar da Escola 2 encontra-se no Artigo 

80: 
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 A avaliação deve ser considerada como elemento 

integrador entre a aprendizagem e o ensino. É um 

conjunto de ações cujo objetivo é a orientação da 

intervenção pedagógica, no sentido da melhor 

aprendizagem do aluno. Deve servir ao professor 

como elemento de reflexão contínua sobre sua 

prática educativa e possibilitar ao aluno tomar 

consciência de seus avanços, dificuldades e 

possibilidades. 

 

                                Observa-se que para as duas escolas os artigos que versam sobre 

a avaliação são os mesmos. Isto ocorre porque as escolas tinham, desde 1992, um 

Regimento Comum e a partir de 1998 foram incumbidas de elaborar o seu próprio 

Regimento. Muitos artigos foram aproveitados, como é o caso deste artigo sobre 

avaliação e que explicita bem o papel do professor frente ao aluno no momento de 

ensino-aprendizagem. 

 

No projeto pedagógico da Escola 1: 

         A concepção de avaliação do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos busca superar uma visão 

desarticulada e fragmentada.  

        O processo e o resultado da avaliação devem ser 

realizados numa perspectiva capaz de diagnosticar o 

desempenho alcançado pelos alunos, fornecendo aos 

professores elementos para uma reflexão sobre o 

trabalho pedagógico desenvolvido. 

        Portanto, as práticas avaliativas do processo ensino-

aprendizagem devem aferir o trabalho realizados tanto 
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pelos educadores (avanços e dificuldades do processo de 

ensino) como pelos educandos (processos de 

aprendizagem). 

         A avaliação determina até que ponto vai a capacidade 

de disposição para usar e comunicar as informações 

recebidas. 

        As formas de registros do processo foram definidas pelo 

coletivo dos professores (fichas, relatos, diários,...) a 

partir dos quais serão atribuídos os conceitos (P-S-NS) 

no final de cada bimestre. 

        Há necessidade de registrar continuamente as ações 

pedagógicas e seus resultados para, a partir da 

discussão coletiva, transformar os dados obtidos nos 

conceitos de avaliação. 

         Instrumentos e estratégias diversificadas serão 

utilizadas no decorrer do processo: observação das 

atividades, trabalhos, provas, relatórios, manifestações 

espontâneas dos alunos, verificação de exercícios, etc..., 

pois a avaliação é parte das atividades freqüentes do 

ensino. 

No projeto pedagógico da Escola 2:  

Avaliação será entendida como um processo contínuo e 

paralelo, com base na aquisição ou não, pelo aluno, dos 

conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais e das 

habilidades de pensamento.  

A U.E. realizará levantamento dos resultados, através 

de ficha avaliativa, elaborada no coletivo, onde se 

registrarão avanços e dificuldades dos educandos, 
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transformados em conceitos semestrais e finais, nível I e 

II, reflexos esses do desempenho global dos mesmos, a 

fim de, conforme os resultados, levarem a mudanças 

pedagógicas por parte do corpo docente e a busca de 

aprofundamento de estudos e de possíveis soluções para 

as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 

Na análise dos planos de ensino dos professores envolvidos 

encontram-se, no campo referente à avaliação, os seguintes procedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Procedimentos de avaliação no ciclo I (Plano de Ensino) 

 

Escola 1 Escola 2 

Prova escrita Prova escrita 
Observação Observação 
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Expressão oral Expressão oral 
Participação  

Interesse  
Postura em sala  

Assiduidade  
Pontualidade  

Auto-avaliação  
Criatividade  

Exercício  
Resolução de problema Resolução de problema 

Questionário  
Pesquisa  
Caderno  
Relatório  

Lição de casa  
Produção de texto Produção de texto 

Trabalho individual  
Trabalho em grupo Trabalho em grupo 

Prova oral  
Ditado  

 

 

Observa-se que nos planos de ensino dos professores do ciclo I  

a avaliação é feita tanto por procedimentos qualitativos quanto por quantitativos, o 

que não difere das respostas apresentadas no questionário e nem da proposta 

apresentada no projeto pedagógico das escolas. 

 

Tabela 2 – Procedimentos de avaliação no ciclo II (Plano de Ensino) 

 

Escola 1 Escola 2 

Prova escrita Prova escrita 
Observação Observação 
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 Expressão oral 
Participação Participação 

Interesse  
Postura  

Assiduidade  
Pontualidade  

Auto-avaliação Auto-avaliação 
Prova oral  
Exercício Exercício 

Resolução de problema Resolução de problema 
  

Pesquisa Pesquisa 
Caderno  
Trabalho Trabalho 

Prova individual  
Produção de texto Produção de texto 

 Seminário 
 Entrevista 

Prova coletiva  

 

 

Observa-se que também no ciclo II os professores avaliam os 

alunos em todos os aspectos. A auto-avaliação aparece nos planos de ensino de 

alguns professores, porém no momento de responder ao questionário em relação à 

outros tipo de avaliação, somente um professor citou esse instrumento como prática 

comum. Esse instrumento apareceu nas respostas de alguns alunos quando 

responderam que alguns professores pedem para que eles digam se estão aprendendo, 

comparando seu desenvolvimento com o dos colegas de classe. 

Observa-se também que os instrumentos utilizados visam 

atender ao que está explicitado nos documentos das escolas, uma vez que englobam 

os diferentes aspectos da avaliação, procurando servir tanto ao aluno, verificando seu 

desenvolvimento, quanto ao professor, levando-o à reflexão, buscando superar a 

fragmentação, diagnosticando as dificuldades e tentando resolvê-las coletivamente. 
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No delineamento deste estudo, não se observaram grandes 

diferenças na forma como é vivenciada a avaliação nas duas escolas. Havia 

diferenças entre os grupos estudados, no que se refere à clientela atendida, número de 

profissionais existentes, condições físicas e materiais que não se constituíram em 

fatores que pudessem determinar variações na prática da avaliação. 

Apesar das diferenças apontadas, há uma tendência comum nas 

posições dos envolvidos, o que leva à conclusão de que não são as condições 

estruturais apresentadas nas escolas que determinam as práticas avaliativas, mas sim, 

as concepções de mundo, de educação e de ensino dos diversos profissionais que 

integram as escolas e que buscam estar em consonância com a legislação vigente.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V – UMA VISÃO  DAS ESCOLAS  ESTUDADAS 

 

“Se você quer mudar as formas de avaliar, 

parabéns. O passo mais importante para a 

mudança acaba de ser dado.” (Zabala, 2000, p. 53) 
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A avaliação representa um ponto importante na prática 

pedagógica que acontece nas escolas e muito pouco se conhece sobre este processo. 

Buscou-se, neste estudo, pesquisar o que ocorre de avaliação 

dentro da escola num enfoque  maior sobre os instrumentos de avaliação e, a partir 

daí, fez-se uma análise cuidadosa, que permitiu chegar a algumas conclusões. 

O levantamento de algumas informações nas escolas foi feito 

através da análise do Regimento Escolar, do Projeto Pedagógico e dos Planos de 

Ensino dos professores, complementados pelas informações colhidas através dos 

questionários aplicados aos alunos, professores e equipe técnica.  

V.1 – As Escolas onde se desenvolveu o estudo 

 

O estudo de caso foi desenvolvido em duas escolas municipais 

de São Paulo, que atendem a alunos de camadas populares, embora estejam 

geograficamente situadas em locais cujo espaço sócio econômico é diametralmente 

oposto. Essas escolas, conhecidas através do trabalho da autora como supervisora 

escolar, desenvolvem um bom trabalho pedagógico de acordo com os dados 

enviados anualmente ao orgão central. As duas escolas pertencem à  zona sul de São 

Paulo, sendo uma no bairro do Brooklin e outra no bairro de Parelheiros, nomeadas a 

partir daqui por Escola 1 e Escola 2, respectivamente. 

O que determinou a escolha foi a aceitação das escolas na 

realização do estudo em seus interiores e houve boa receptividade de todos; isto, 

possibilitou ocorrer o estudo. 

A Escola 1 iniciou seus trabalhos em 1956, quando a prefeitura 

passou a atuar no ensino primário que abrangia de 1a a 4a série. Em 1976,  constituiu-

se como Escola Municipal de 1o Grau e em 19 de novembro de 1969 com 18 classes 

foi inaugurada recebendo o nome que tem até hoje. A Escola 2 iniciou seus trabalhos 

em 1994 com seis salas de aula vinculadas à outra escola. A construção foi concluída 
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em março de 1996 com o auxílio da comunidade. Em 1997, expandiram a ala 

administrativa, construindo banheiros, cozinha e mais quatro salas de aula e, a partir 

de 1998, devido à expansão do bairro, foi necessário construir mais duas salas 

emergenciais.  Somente, em 1999, foi iniciada uma reforma geral para ampliação de 

salas e espaços pedagógicos como sala de leitura, sala de vídeo, quadra de esportes e 

laboratório de informática.  

A Escola 1 atende mil trezentos e três alunos em três turnos de 

funcionamento, sendo manhã e tarde para o ensino fundamental regular e a noite 

atende o curso de suplência. Durante o dia há oitocentos e sessenta e seis alunos 

matriculados, sendo quatrocentos e noventa e sete distribuídos em quinze salas do 

ciclo I (1o ao 4o ano), numa média de trinta e quatro por sala e trezentos e oitenta e 

nove distribuídos por classes do ciclo II (1o ao 4o ano)   numa média de trinta e cinco 

alunos por classe. No noturno, há quatrocentos e dezessete alunos, sendo que cento e 

dezessete estão distribuídos em três salas do ciclo I, numa média de trinta e nove por 

classe e há, ainda, trezentos alunos distribuídos em oito salas do ciclo II, numa média 

de trinta e sete por classe.   

A Escola 2 atende mil novecentos e sete alunos em quatro 

turnos de funcionamento, sendo manhã, intermediário e vespertino para o ensino 

fundamental regular e a noite para a suplência. Durante o dia, há mil seiscentos e 

vinte e oito alunos, sendo mil trezentos e vinte e três distribuídos em trinta e seis 

classes do ciclo I, numa média de trinta e seis alunos por classe e trezentos e seis 

alunos distribuídos em oito classes do ciclo II, numa média de trinta e oito alunos por 

classe. Já o ensino noturno conta com duzentos e setenta e nove alunos, distribuídos 

em oito classes do ciclo I, numa média de trinta e quatro alunos por classe. 

Observou-se que: na Escola 2 há seiscentos e quatro alunos a 

mais do que na Escola 1, que há na Escola 1 quinze classes do ciclo I do ensino 

fundamental regular, enquanto na Escola 2 há trinta e seis classes do mesmo ciclo. 

Em relação ao ciclo II, a Escola1 tem onze classes enquanto a Escola 2 tem oito. Na 

suplência, a Escola 1 tem três classes do ciclo I e oito do ciclo II, a Escola 2 tem 

apenas oito classes do ciclo I. 
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A conclusão destes dados é que a Escola 2 está mais voltada ao 

atendimento do ciclo I, o que é justificado pois é uma unidade recentemente criada e 

que antes só possuía classes emergenciais para atender à demanda de outra escola da 

mesma região. Somente em 1999, com muito esforço de toda a comunidade escolar, 

conseguiu ser transformada em unidade própria com os direitos a ter uma equipe 

técnica, administrativa e pedagógica e poder ampliar seus espaços físicos. 

Em relação aos recursos humanos, as duas escolas não possuem 

o quadro completo de funcionários previsto na legislação vigente. Há maior carência 

na Escola 2, destacando que os alunos do ciclo II do período da tarde ainda não têm 

todos os professores. Faltam também um coordenador pedagógico, um auxiliar de 

direção para o período noturno, dois inspetores de alunos, um auxiliar de secretaria, 

agentes escolares e vigias. Na Escola 1, há falta de agente escolar e vigia. 

O fato de o quadro de professores na Escola 2 não estar ainda 

completo foi mencionado pelo diretor, coordenador pedagógico e professores como 

o maior dificultador do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, nas classes sem 

professores não há ensino, quanto mais aprendizagem. Os alunos freqüentemente 

ficam sem aulas ou são distribuídos nas outras classes junto com os demais alunos, 

ocasionando uma super população nas outras salas e dificultando o trabalho 

pedagógico. 

A distância para chegar à Escola 2 tem sido um dos problemas 

apontados para a falta de professores, pois há necessidade de percorrer alguns 

quilômetros em estrada de terra, porque a escola está inserida em área de manancial 

dentro da reserva ambiental. 

Quanto aos recursos didáticos, a Escola 1 está equipada com 

computadores, vídeos, biblioteca, jogos educativos, enquanto a Escola 2 aguarda o 

término da reforma para receber esses recursos dos órgãos oficiais da prefeitura 

municipal. 

 

V.2 – Os alunos das Escolas 
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Consultando os Projetos Pedagógicos das escolas envolvidas 

sobre a caracterização da clientela , observou-se que  na Escola 1:  

A maioria de nossos alunos é proveniente do bairro 

de Paraisópolis. Destes, uma parte vem para a 

escola de condução escolar paga e outra de ônibus 

de linha. 

Existe ainda uma pequena parcela que reside nas 

proximidades da escola junto à atual Avenida Água 

Espraiada ou favela do Real Parque. Recebemos um 

pequeno número de alunos provenientes de escolas 

particulares. 

Basicamente, trata-se de uma clientela com poucos 

recursos financeiros, cuja moradia, muitas vezes 

carece de recursos básicos de higiene. 

Na Escola 2: 

        A clientela em sua totalidade é proveniente do próprio 

bairro, pois num raio de 4 Km é a única escola. A 

comunidade é composta, na sua grande maioria, por 

migrantes da região norte e nordeste, não 

alfabetizados, ou com grau de escolaridade referente 

ao primeiro ciclo do Ensino Fundamental. 

Encontramos também, como retrato da comunidade, 

mães solteiras, muitas separações, ou mães com 2 ou 

3 filhos, sendo que cada um é de um pai diferente. A 

comunidade é muito carente, vive em condição sócio 

cultural  e econômica muito baixa. 

 

 



 91

V.3 – Os professores das Escolas 

 

Quanto à equipe docente da Escola 1, através da análise do 

Projeto Pedagógico, ficou constatado que: a maioria dos professores é composta por 

profissionais com nível superior completo. Uma pequena parte destes tem muitos 

anos de casa; há professores comissionados em órgãos centrais, readaptados ou 

designados para outras funções o que provoca muita rotatividade dos professores 

adjuntos que substituem titulares designados para outras unidades/órgãos. 

Na Escola 2, há somente cinco professores titulares de cargo 

com lotação na unidade escolar e os outros são  professores adjuntos, comissionados 

ou contratados que ficam por um período apenas, não criando grandes vínculos com 

a comunidade escolar. 

 

V.4 –  Os instrumentos de avaliação utilizados 

 

Os dados obtidos através do estudo junto aos alunos, 

professores, diretores, assistentes de diretor e coordenadores pedagógicos são 

apresentados da seguinte forma: 

Inicialmente aparecem as respostas das questões feitas aos 

especialistas que, direta ou indiretamente, participam do processo ensino-

aprendizagem . 

As questões propostas foram a seguintes: 

- Quais os tipos de instrumentos que os professores 

mais utilizam para avaliar os alunos? 

- Quais as vantagens que você vê nestes 

instrumentos? 
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- De que forma é feito o acompanhamento dessas 

avaliações? 

- Que pressupostos têm embasado a sistemática da 

avaliação, uma vez que o ensino fundamental está 

organizado em ciclos? 

Explorando estas questões, verificou-se como é vista pelos 

especialistas a avaliação do processo ensino-aprendizagem e qual a forma de 

acompanhamento empregada. 

Ao responder sobre os tipos de instrumentos que as escolas 

usam, foram encontradas as seguintes respostas: 

Provas, pesquisas, exercícios dirigidos, observação do 

aluno. (diretor da Escola 1) 

           Pesquisas, provas, relatórios, observação dos       alunos, 

atividades. (assistente de diretor da Escola 1) 

                                      Provas, trabalhos de pesquisa, relatórios, observação de 

alunos, atividades espontâneas, verificação de exercícios. 

(coordenadora pedagógica 1 da Escola 1) 

 Avaliação escrita, oral, participação em 

classe(observação ,registro, acompanhamento), trabalhos 

individuais, em dupla e em grupo, pesquisas, “prova 

operatória” e/ou com consulta. (coordenadora pedagógica 

2 da Escola 1)  

      Provas, observações através de propostas de atividades 

pedagógicas.(diretor da Escola 2) 

       Avaliações escritas, orais, observações contínuas do 

que os alunos produzem, verificando avanços e às 

vezes retrocessos. Quaisquer atividades produzidas 
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pelos alunos são observadas e avaliadas. (assistente de 

diretor da Escola 2) 

      Provas, pesquisas e  observações. (coordenadora    

pedagógica da Escola 2) 

Foi possível perceber que nas respostas aqui mencionadas as 

provas aparecem em primeiro lugar nas respostas dos especialistas, seguidas da 

observação do aluno e de outros procedimentos acima mencionados. 

Obteve-se as seguintes respostas no questionamento sobre  quais 

vantagens os especialistas viam na utilização dos instrumentos acima citados. 

      Ao professor oportunidade de avaliar sua prática, 

levando-os à reflexão e à continuidade do seu 

trabalho (objetivo). Ao aluno oportunidade de 

verificar seu rendimento. (diretor da Escola 1) 

      Por serem instrumentos diversificados, propiciam 

tanto ao aluno quanto ao professor verificar seus 

desempenho: o professor reflete sobre sua prática e 

o aluno tem a oportunidade de se expressar de 

várias formas. (coordenadora pedagógica 1 da 

Escola 1) 

 Se o mesmo professor se utilizar de diferentes 

instrumentos, considero muito importante porque 

além dele possibilitar diferentes 

oportunidades/espaços/tempo para o aluno 

demonstrar o que aprendeu, ainda terá oportunidade 

de garantir uma quantidade maior e melhor de 

informações sobre seus alunos. (coordenadora 

pedagógica 2 da Escola 1) 
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  Instrumentos diversificados, proporcionado ao 

professor uma avaliação real de seu aluno como um 

todo, dentro de suas propostas de trabalho, 

continuando ou modificando, adequando à realidade 

ou necessidade do aluno. (assistente de diretor da 

Escola 1) 

 Provas: documento escrito exigido por lei, pelos 

pais. Observação: garantia de que ao aluno sejam 

dadas várias oportunidades diferentes de mostrar 

suas habilidades e competências. (diretor da Escola 

2) 

 A grande vantagem em se observar e avaliar tudo o 

que o aluno produz é que o professor acaba sendo 

mais justo, correndo menos risco de errar, além do 

fato de ele ter uma visão mais ampla nos aspectos 

pedagógicos, atitudinais, etc. Quanto a auto-

avaliação, o professor pode conhecer aspectos novos 

e por vezes ocultos do seu aluno. (assistente de 

diretor da Escola 2) 

 A variedade de instrumentos possibilita uma melhor 

avaliação do aluno. (coordenadora pedagógica da 

Escola 2) 

 

Através das respostas às questões é possível constatar que há 

uma análise a ser feita no sentido de que os especialistas têm clareza da importância 

da avaliação qualitativa e o quanto ela reflete no trabalho do professor e no 

desenvolvimento global do aluno, uma vez que este grupo de profissionais está à 

frente do trabalho pedagógico das  escolas, seja na coordenação da elaboração do 
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projeto pedagógico, no acompanhamento do desenvolvimento dos planos de ensino e 

no acompanhamento cotidiano de seus alunos. 

Os diretores, assistentes, coordenadores pedagógicos 

mencionaram que a forma de acompanhamento da avaliação em suas escolas  dá-se 

da seguinte forma: 

Sempre que solicitado. (diretor da Escola 1) 

Verificação dos trabalhos, pesquisas, relatórios 

entregues, toda vez que solicitado pelo professor. 

(assistente de diretor  da Escola 1) 

Uma vez por semana nos horários coletivos ou 

quando o professor solicita. (coordenadora 

pedagógica 1 da Escola 1) 

Na medida do possível de forma contínua. 

(coordenadora pedagógica 2 da Escola 1) 

Reuniões pedagógicas, discussão em JEI5, comissão 

de classe e registro em documentos sobre os avanços 

e os problemas, com sugestões de soluções.(diretor 

da Escola 2) 

As avaliações são acompanhadas quando ocorre 

comissão de classe6 Discute-se verbalmente o 

avanço ou não do aluno. Em caso de dúvida, o 

professor tem em mãos muito material para analisar, 

quando se dispõe a isto. (assistente de diretor da 

Escola 2) 

                                                           
5. JEI – Jornada Especial Integral com quarenta horas/aula semanais, sendo vinte e cinco horas/aula 
em regência com alunos; oito horas/aula em trabalho coletivo; três horas/aula em atividades dentro da 
escola e mais quatro horas/aula em local livre. 
6. Comissão de classe é uma reunião com todos os professores, coordenador pedagógico e diretor que 
é realizada no final de cada semestre para analisar os conceitos do aluno e decidir sobre a 
continuidade de estudos se for o caso. 

 



 96

Nas reuniões pedagógicas, nos horários coletivos, 

nas comissões de classe e sempre que solicitado. 

(coordenadora pedagógica da Escola 2) 

 Observou-se que em geral os especialistas acompanham a 

avaliação dos alunos quando são solicitados. Isto acontece porque a maioria dos 

professores, como já verificamos, avaliam seus alunos no dia-a-dia, não necessitando 

de acompanhamento diário dos coordenadores pedagógicos, 

assistentes de diretor e diretores e, que portanto, deixam este acompanhamento para 

ser efetuado uma vez por semana, nos horários coletivos ou na reuniões de comissão 

de classe. 

Uma outra questão respondida foi sobre que pressupostos têm 

embasado a sistemática da avaliação,  uma vez que o ensino fundamental regular está 

organizado em ciclos. 

Os especialistas apontam: 

      Maior flexibilidade no fazer “pedagógico” 

respeitando o ritmo e as experiências dos alunos. 

(diretor  da Escola 1) 

      Necessidade de romper com a avaliação 

classificatória. (assistente de diretor da Escola 2) 

      Necessidade de se romper com a avaliação 

classificatória e conseqüentemente com os conteúdos 

rigidamente definidos a cada ano letivo. 

(coordenadora pedagógica 1 da Escola 1) 

 Temos procurado diversificar os instrumentos e a 

forma de avaliação, levando em conta não só os 

conteúdos conceituais, mas também os 

procedimentais e principalmente os atitudinais. 

(coordenadora pedagógica 2 da Escola 1) 
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      Busca-se o embasamento na LDB, norteadora do 

Regimento Escolar, do Projeto Pedagógico da 

escola e dos Planos de Ensino, onde se propõe a 

avaliação contínua e paralela, observando-se a 

aquisição ou não, pelo aluno, dos conteúdos 

conceituais, procedimentos atitudinais e habilidades 

de pensamento, para provocar ou não, mudança na 

prática pedagógica, a fim de respeitar a organização 

em dois ciclos. É prática também, na medida da 

necessidade, a reclassificação e o remanejamento. 

(diretor da Escola 2) 

      Os pressupostos que têm embasado a avaliação são 

os que estão contidos no Projeto Político 

Pedagógico de cada U.E. No entanto, segundo tenho 

observado estes pressupostos estão bem arcaicos, 

não acompanhando as novas maneiras de avaliar o 

aluno. Infelizmente muitos educadores não deram 

conta da importância e da necessidade de saber o 

quê, como e para quê avaliar o aluno. (assistente de 

diretor da Escola 2) 

       São os pressupostos contidos na LDB, nos PCNs, no 

Regimento Escolar, no Projeto Pedagógico e nos 

Planos de Ensino que visam a busca de uma 

avaliação contínua através da observação dos 

alunos quanto ao seu desenvolvimento. 

(coordenadora pedagógica da Escola 2) 

 

O questionamento para os professores teve as seguintes 

questões: 
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- Quais os tipos de instrumentos que você mais 

utiliza para avaliar seus alunos? 

- Quais vantagens você vê nestes instrumentos? 

(Aluno x Professor) 

- Para elaborar um instrumento de avaliação, em quê 

você se embasa, tendo em vista a organização do 

ensino fundamental em ciclos? 

 Os professores que trabalham com o ciclo I envolvidos neste 

estudo ao responder a questão sobre quais os instrumentos que eles mais utilizam 

para avaliar seus alunos  apontaram os seguintes: 

 

Tabela 3 - Procedimentos de avaliação no ciclo I 

 

Escola 1 Escola 2 

Prova Prova 
Trabalho  
Exercício  

Participação na aula Participação 
Caderno Caderno 
Leitura Leitura 

Observação  
Caderno  

Comportamento  
Atividade em grupo  

Exposição oral Exposição oral 
Re-escrita de história  

Auto-avaliação  
Produção de texto Produção de texto 

Questionário  
Ditado  
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No ciclo II, os procedimentos utilizados pelos professores para 
avaliar os alunos são: 

 

Tabela 4 - Procedimentos de avaliação no ciclo II 

 

Escola 1 Escola 2 

Prova escrita Prova escrita 
Prova oral Prova oral 

Participação  
Trabalho individual  
Trabalho em grupo  

Lição de casa Lição de casa 
Organização  

 Produção de texto  
Resolução de problema Resolução de problema 

Pesquisa  
Freqüência  

 

 

Foi possível observar neste levantamento explicitado nas tabelas 

3 e 4 que os professores tomam como referência para responder ao questionamento 

tudo o que trabalham em sala de aula no dia-a-dia, utilizando-se de mecanismos 

diversos para avaliar o aluno. Nota-se que não há preocupação em separar estratégias 

de trabalho  com procedimentos para avaliação da aprendizagem dos alunos. Todos 

os momentos vividos em sala de aula são importantes: desde um olhar no caderno até 

a observação das atitudes dos alunos fazem parte da avaliação. 

Os procedimentos de avaliação acima descritos pelas 

manifestações dos professores nos dois ciclos revelaram o emprego da avaliação 

formal e da avaliação informal, com predominância da última. 
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O uso diário e abusivo da avaliação informal em detrimento da 

formal demonstra que a pessoa do aluno tem sido mais importante do que a sua 

aprendizagem. 

Nota-se que o comportamento do aluno influi no seu conceito 

final, porque o professor dá grande importância à participação e ao interesse do 

aluno em relação à classe e ao comportamento que ele tem em sala. 

 Em relação à segunda questão sobre quais vantagens o 

professor via na escolha dos instrumentos citados, as respostas foram: 

      Com a variedade de instrumentos de avaliação posso 

atingir a todos os alunos. (professor 1 da Escola 1) 

      O aluno que não domina completamente a escrita, 

pode obter melhor resultado com outros meios de 

avaliação. (professor 2 da Escola 1) 

       Possibilidade de retomar ou avançar nos conteúdos 

de acordo com resultados obtidos. Dar mais atenção 

aos alunos com dificuldades. (professor 3 da Escola 

1) 

       Exercícios e participação avalia-se dia-a-dia 

podendo reforçar mais ou menos a quantidade 

conforme o entendimento do conteúdo. Prova para 

documentar os resultados obtidos e mostrar para os 

pais. (professor 4 da Escola 1) 

 O aluno demonstra o seu interesse pelo que 

aprendeu; aprende com o seu colega sobre a sua 

dúvida e aprende a conviver em grupo respeitando a 

opinião do colega. (professor 1 da Escola 2) 

 Avaliar o aluno com “um todo”. (professor 2 da 

Escola 2) 
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 O aluno fica motivado a participar da aula, não se 

preocupando com o dia de “prova”.(professor 3 da 

Escola 2) 

       Acompanhamento individual, apuração dos 

problemas de aprendizagem, mostrar as aplicações 

da matemática na resolução de problemas e o uso de 

alguns cálculos no dia-a-dia dos alunos. (professor 4 

da Escola 2) 

                                         Os alunos conseguem ter um bom aproveitamento, 

usando o seu dia-a-dia e sem ter que decorar 

imensos questionários. Trabalhando assuntos de seu 

cotidiano, professor e aluno conseguem um bom 

rendimento. (professor 5 da Escola 2) 

 

Pelas respostas dos professores, enquanto a maioria desenvolve 

instrumentos de avaliação mais qualitativos, há ainda uma preocupação em ter 

também o quantitativo no sentido de  assegurar um registro escrito tradicional para 

dar satisfação aos pais e atender à legislação vigente. Nota-se também que é 

privilegiada a avaliação feita no dia-a-dia. 

Na terceira questão proposta: Para elaborar um instrumento de 

avaliação, em que o professor se embasa, tendo em vista a organização do ensino 

fundamental regular em ciclos? obteve-se as mais diferentes respostas : 

Nos conteúdos trabalhados e na evolução do aluno e 

da classe. (professor  1  da Escola 1) 

No que aprendi (pela prática x leitura) sobre o 

desenvolvimentos das crianças e as fases que passa. 

Minhas avaliações são sempre únicas, ou seja, 

iguais para todos os alunos mas o resultado é que 
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respeito a hipótese de cada aluno.(necessidade da 

avaliação ser fidedigna). (professor 2 da Escola 1) 

Cada criança tem um ritmo e fatores externos que 

influenciam direta ou indiretamente em seu modo de 

agir e buscar novos conhecimentos. A avaliação 

serve para nos ajudar a buscar novos métodos para 

atingir objetivos traçados. A avaliação é única, mas 

não comparativa, pois as respostas são respeitadas. 

(professor 3  Escola 1) 

No progresso observado nos alunos no decorrer do 

ano. Esse progresso pode estar relacionado à 

aquisição de conhecimentos e mudanças de 

atitudes.(professor 4  da Escola 1) 

Embora não tenhamos a preocupação com a 

reprovação anual, nos embasamos, e muito, na 

avaliação contínua e paralela, pois isto nos mostra a 

real condição e aproveitamento do aluno. Com isto 

podemos nos guiar, se avançamos, retrocedemos. 

(professor 5 da Escola 1) 

Na necessidade do aluno aprender para a vida e não 

para tirar nota. (professor 6 da Escola 1) 

 Atualmente, a avaliação é vista como um 

instrumento que auxilia o professor na medida em 

que ele vê no que o aluno sente mais dificuldade e, a 

partir daí, pode abordar o conteúdo de uma nova 

maneira.(professor 7 da Escola 1) 

                                         No aprendizado e as dificuldades que o aluno 

apresenta, assim como no interesse do assunto que 

foi exposto em aula. (professor 1 da Escola 2) 
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 Na habilidades e valores atitudinais que eu quero 

desenvolver. (professor 2 da Escola 2) 

A preocupação maior é em diagnosticar possíveis 

necessidades do aluno com relação à realidade 

social e prepará-lo para enfrentar o dia-a-dia, 

buscando sempre o desenvolvimento e 

aprimoramento da capacidade de ouvir, falar e 

escrever. (professor 3 da Escola 2) 

Tento utilizar novos métodos de avaliação com base 

nos novos Parâmetros Curriculares e de acordo com 

o projeto pedagógico desta unidade escolar. 

(professor 4 da Escola 2) 

A vivência de cada aluno. (professor 5 da Escola 2) 

   Observa-se que as preocupações dos professores ao elaborarem  

instrumentos de avaliação seguem as mais diferentes fundamentações, desde aqueles 

preocupados com os conteúdos desenvolvidos até aqueles preocupados com 

mudanças de atitude. 

   Os especialistas têm como referencial para a análise dos 

instrumentos de avaliação que eles devem atender à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, o Regimento Escolar, o Projeto Pedagógico e os Planos de Ensino e que 

devem ser elaborados visando superar uma visão desarticulada e fragmentada de 

avaliação. 

   Os professores preferem construir seus instrumentos de 

avaliação baseando-se nos objetivos do Projeto Pedagógico, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais; na vivência do aluno; na preparação do aluno para enfrentar 

o dia-a-dia; nas dificuldades apresentadas; no aproveitamento; no progresso; nos 

conteúdos estabelecidos e na evolução da classe. Isto sugere que os professores têm 

um referencial próprio que, de certa forma, está relacionado com os objetivos da 

escola explicitados em seu Projeto Pedagógico. 
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   No segundo momento do estudo de caso em que a autora 

voltou às escolas 1 e 2 para questionar os professores sobre a utilização da auto-

avaliação como instrumento para avaliar os alunos, obteve-se, entre os professores 

que dela fazem uso  as seguintes respostas: 

Sim. Através de conversas com o grupo de alunos. 

(professor 1 da Escola 2) 

Sim. Os alunos se auto-avaliam constantemente, tanto 

na forma escrita como na forma oral. (professor 2 da 

Escola 2) 

Sim. Primeiramente faço com que eles percebam a 

importância de uma auto-avaliação sincera, em 

seguida, através de relatos orais e escritos há uma 

análise das dificuldades e aproveitamentos que 

tiveram. (professor 3 da Escola 2) 

Sim. Através de conversa com os alunos. (professor 1 da 

Escola 1) 

Sim. Forneço ao aluno um roteiro de auto-avaliação, 

defino as áreas sobre as quais iremos discorrer. Penso que 

assim o aluno torna-se sujeito do processo de 

aprendizagem, adquire responsabilidade, aprende a 

enfrentar limitações e a se aperfeiçoar. (professor 2 da 

Escola 1) 

Sim, é fundamental o aluno poder avaliar o seu próprio 

processo de aprendizagem. Realizo através de diálogo 

(“bate-papo”) ou através de questionário (“bate e volta”). 

(professor 3 da Escola 1) 

 

 



 105

   Questionados sobre qual o referencial teórico que os 

professores buscam para reflexão sobre a avaliação, foram citados os seguintes 

autores: Luckesi, Hofmann, Paulo Freire, Terezinha Rios, Piaget, Emília Ferreiro e 

Perrenoud. 

   Uma terceira questão sobre a organização dos alunos para 

desenvolver um trabalho em grupo mostrou que a maioria dos professores deixa os 

alunos escolherem seus pares de forma espontânea, respeitando as afinidades, mas 

orientando-os da importância do trabalho cooperativo. Algumas vezes os professores  

interferem usando o sorteio para a montagem dos grupos. 

   Após analisar estas respostas, é possível concluir que os 

professores têm um referencial teórico geral no que diz respeito à educação e que 

poucos fizeram referência às áreas específicas como a da avaliação. 

 

V.5 – Como é vivenciada a avaliação pelos alunos                 

 

Os alunos pesquisados neste trabalho apresentaram disposição 

para participar deste momento tão rico em vários sentidos. Primeiro porque o 

entusiasmo deles foi contagiante, pois  todos os alunos de cada classe que seria 

envolvida queriam participar, mesmo sem saber o que iriam fazer. Foi preciso a 

ajuda dos coordenadores pedagógicos em ambas as escolas para encaminhá-los até a 

sala dos professores onde foram respondidos os questionários. Os alunos do ciclo I 

vinham em dupla e os do ciclo II vinham em grupo de cinco. O segundo motivo foi 

porque, após as explicações acerca do conteúdo do questionário, eles passavam a 

responder e fazer várias perguntas como se  pudessem  resolver na mesma hora todas 

as inquietações deles em relação à avaliação. Em terceiro lugar, porque num simples 

questionário com três perguntas e com tanta sinceridade nas respostas a prática 

avaliativa ficou evidenciada. Quarto porque, na observação daquele momento pode-

se perceber que quatro alunos do 4oano da Escola 2 não estavam ainda alfabetizados, 

não conseguiam nem ler e nem escrever as respostas. Responderam com a ajuda da 
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pesquisadora. Esta observação assistemática possibilitou uma intervenção junto à 

equipe técnica da Escola 2 que preparou um projeto de ação para alfabetizar esses 

alunos. O trabalho foi assumido por um professor do 4o ano que passou a trabalhar 

com esses alunos duas horas/aula a mais, duas vezes por semana após o turno normal 

deles. 

Para os alunos foi feito o seguinte questionamento: 

- Qual o tipo de avaliação em que você se sai 

melhor? 

- Por quê? 

- Que outros tipos de avaliação os professores usam 

para atribuir o conceito semestral? 

Os alunos do ciclo I responderam a primeira questão 

indicando: 

             Tabela 5 – Instrumentos de avaliação no ciclo I 

 

Escola 1 Escola 2 

Prova escrita Prova escrita 
Cálculo  

Produção de texto  

                               É interessante observar que  os alunos da Escola 1  sentem-se 

mais à vontade no momento de avaliação pois podem escolher como bons os 

procedimentos acima descritos na tabela 5, enquanto que para os alunos da Escola 2 

quando o assunto é avaliação lembram logo de prova escrita. 

Quanto à segunda questão que foi  para justificar a resposta da 

primeira eles responderam que: 

Na prova escrita gostam de responder as perguntas e 

sabem escrever. (aluno 1 da Escola 1) 
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Nos cálculos sabem fazer contas e gostam de números. 

(aluno 2 da Escola 1) 

Na produção de texto gostam de escrever e podem 

criar histórias. (aluno 3 da Escola 1) 

Quanto ao questionamento sobre outros tipos de avaliação 
apareceram as seguintes respostas: 

 

Tabela 6 –  Outros tipos de instrumentos de avaliação no ciclo I 

 

Escola 1 Escola 2 

Trabalho em casa Caderno 
Pergunta oral  

Trabalho em grupo Trabalho em grupo 
Auto-avaliação  

Mapa Mapa 
Experiência  

Interpretação de texto  
Comportamento  

Questionário Questionário 
 Exercício 
 Desenho 
 Ditado 
 Pesquisa 

 

Observa-se nestas respostas na tabela 6 que também para os 

alunos está claro que tudo que o professor trabalha no dia a dia serve para avaliar o 

seu desenvolvimento. 

No ciclo II, os alunos apontaram os seguintes tipos de avaliação, 

conforme tabela: 

 

Tabela 7 –  Instrumentos de avaliação no ciclo II 
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Escola 1 Escola 2 

Prova escrita Prova escrita 
Chamada oral Chamada oral 

Trabalho em grupo Trabalho em grupo 
 Produção de texto 
 Interpretação de texto 
 Trabalho individual 

 

 

   Para explicar a preferência por estes procedimentos, os alunos 
responderam: 

Na prova escrita tem facilidade em responder as 

questões curtas e não precisa raciocinar. (aluno 1 da 

Escola 1) 

Na chamada oral é só prestar atenção na pergunta e 

responder. (aluno 2 da Escola1) 

No trabalho em grupo porque têm tempo para pensar e 

conhecer melhor as pessoas. (aluno 1 da Escola 2) 

No trabalho individual porque tem tempo de pensar 

melhor. (aluno 3 da escola 1) 

Na produção de texto usa o cérebro. (aluno 2 da Escola 

2) 

Observou-se nestas respostas a importância que os alunos 

maiores dão para a questão do tempo em um momento de avaliação quando falam da 

rapidez da prova oral, de ter mais tempo para realizar um trabalho e do 

relacionamento interpessoal no trabalho em grupo. Com isto notou-se que eles se 

sentem bem quando em uma prova escrita as perguntas são curtas dando tempo para 

raciocinarem e responderem que gostam principalmente de trabalhar em grupo pelos 

motivos já citados  anteriormente.  
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Quando questionados sobre outros instrumentos utilizados pelos 

professores indicaram: 

 

Tabela 8  – Outros instrumentos de avaliação no ciclo II 

 

Escola 1 Escola 2 

Participação na aula  
Teste  

Comportamento  
Caderno em ordem  

Lição de casa  
Seminário  
Pesquisa Pesquisa 

Auto-avaliação  
Questionário Questionário 

 Chamada oral 
 Resolução de problema 
 Exposição de trabalho 

 

Com a indicação destes procedimentos da tabela 8 observa-se 

que para os alunos do ciclo II, tanto da Escola 1 como da Escola 2, o fazer diário está 

diretamente ligado à avaliação quando apontam também o caderno e a lição de casa 

entre outros já detalhados.  
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CONCLUSÃO 

 

“... apesar de toda dificuldade que temos  em 

definir  critérios, uma coisa é certa: eles são 

importantes uma vez que tornam as “regras do 

jogo” mais explícitas e poderão ser mais 

adequadas quanto maior integração houver entre 

professores e alunos.” ( Depresbiteris, In: Souza, 

2000, p. 70) 
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O objetivo deste trabalho foi explorar a questão dos 

instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem recorrendo à análise de 

estudos teóricos, orientações legais e  observação  de como a avaliação vem 

acontecendo nas escolas. 

Foi feito um levantamento bibliográfico e um estudo de caso. Na 

análise dos estudos teóricos sobre o tema, evidenciou-se a dimensão teórica, técnica, 

política, ideológica, sociológica e histórica. Teórica, quando analisa os autores cujas 

visões sobre o tema têm sido freqüentemente veiculadas nos meios educacionais; 

técnica, quando são enfatizados os procedimentos operacionais da avaliação; política, 

da forma como ela está sendo realizada nas escolas procurando atender às diretrizes 

pautadas na legislação em vigor; ideológica, pois a partir das orientações e propostas 

emanadas da Secretaria Municipal de Educação explicitadas no Regimento Escolar, 

Projeto Pedagógico e Planos de Ensino a avaliação aparece com o objetivo de 

preparar o aluno para viver na sociedade que aí está; sociológica, porque através da 

avaliação  verifica-se  se a escola está cumprindo seu papel em prol do que a 

sociedade considera importante; histórica quando mostra a organização dos meios 

(conteúdo, espaço, tempo e procedimento) através dos quais progressivamente o 

domínio do saber acumulado foi propondo novos paradigmas de avaliação. 

A legislação vigente compromete-se com uma educação e uma 

aprendizagem que tenham qualidade (Lei 9394/96). A escola tem autonomia nas 

definições de sua proposta pedagógica e o seu compromisso  e dos seus profissionais 

com a aprendizagem de todos os alunos; portanto a avaliação deve atender  a estas 

diretrizes pois é parte intrínseca desta proposta. 

Os princípios flexibilidade e liberdade, como pressupostos 

necessários para a concretização de uma educação básica de qualidade, estão 

presentes e reconhecidos na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

A avaliação deve ser contínua e cumulativa, prevalecendo os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
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As múltiplas formas e procedimentos para avaliação das 

atividades discentes mostram que os seres humanos, cada um na sua particularidade, 

aprendem e demonstram que aprenderam, porque são infinitos os caminhos 

utilizados para se apropriar do saber. Portanto, cabe à escola, através de sua proposta 

pedagógica, decidir quais serão os procedimentos para avaliação do processo ensino-

aprendizagem, considerando a participação dos docentes nesta escolha. 

Após a definição das formas e procedimentos de avaliação que 

pretende adotar, a escola deverá incluí-las no Regimento Escolar antes do início do 

ano letivo. 

Na prática da avaliação explicitada pela comunidade escolar 

envolvida na pesquisa, verificou-se que, entre os especialistas, há uma preocupação 

em romper com a avaliação classificatória. Entre os professores, embora não haja a 

explicitação dos objetivos a serem atingidos, encontrou-se clareza, por parte de cada 

um, no que eles pretendem que seus alunos aprendam. 

Se por um lado, o modelo de avaliação proposto nos planos não 

é seguido, considerando as características e contradições inerentes ao contexto em 

que se dá a prática avaliativa, por outro, as formas encontradas pelos profissionais 

não chegam a se contrapor à concepção de avaliação veiculada pelo Regimento 

Escolar, Projeto Pedagógico e Planos de Ensino.  

Considerando o que foi expresso pelos profissionais que 

participaram do estudo, revelando que ao elaborar um instrumento de avaliação se 

reportam aos conteúdos desenvolvidos, objetivos do projeto pedagógico, busca do 

desenvolvimento do aluno, o preparo para o dia-a-dia, mudanças de atitudes, 

desenvolvimento de habilidades, cabe uma reflexão de que esta prática na escola 

precisa ser revista. 

Uma re-significação do processo de avaliação impõe-se, tendo 

em vista a organização em  ciclos, num regime de progressão continuada.  

Segundo Sousa (2000), a importância de considerarmos quais 

pressupostos tem embasado a sistemática de avaliação como usualmente praticada 
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em nossas escolas, entendendo-se que uma das condições para a sua re-significação é 

a compreensão de seus desserviços para a construção de uma escola de qualidade 

para todos.  

Ainda, a avaliação se caracteriza como instrumento 

de controle e adaptação de condutas educacionais e 

sociais dos alunos. Trabalha-se com os alunos em 

direção à adequação e submissão a padrões e 

expectativas definidas pela escola, os quais, no 

entanto, não levam em conta suas características 

como grupo social. O saber escolar é transmitido de 

forma desvinculada da cultura de origem dos alunos 

e a avaliação visa verificar o domínio desse saber, 

muitas vezes distante dos conhecimentos relativos 

aos setores populares da sociedade, convertendo-se 

desigualdades sociais em fracasso escolar, sob um 

discurso de que a todos são dadas iguais 

oportunidades educacionais, mas são os alunos que 

se comportam de maneira diversa. (SOUSA,1999, p. 

3). 

Tomar ciência destas revelações é um passo inicial para dar um 

impulso na busca de novas respostas. 

Os alunos que participaram do estudo não pareciam 

preocupados com momentos estanques de avaliação. Informaram que “tudo” o que 

apresentam em sala de aula e o que fazem em casa é considerado pelos professores 

na hora de atribuição dos conceitos semestrais. Estão cientes da não reprovação e da 

organização do ensino em ciclos. 

A avaliação é um processo que necessita ser assumido 

conjuntamente  por professores e alunos na busca da superação das práticas 

existentes por uma prática de qualidade, procurando incluir os alunos e não aliená-

los. 
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O primeiro passo que nos parece fundamental para 

redirecionar os caminhos da prática da avaliação é 

a assunção de um posicionamento pedagógico claro 

e explícito. (...) Decorrente deste, um segundo ponto 

fundamental a ser considerado como proposta de 

ação é a conversão de cada um de nós (...) para 

novos rumos da prática educacional. Conversão, 

aqui, está citada no sentido de conscientização e de 

prática desta conscientização. (LUCKESI, 1984, 

p.13). 

 

Com referência à relação dialética entre avaliação e objetivos, 

Freitas (1994) diz que a avaliação incorpora os objetivos ocultos do processo de 

ensino, motivado pela função social que é atribuída à escola. 

 A relação que se estabelece entre avaliação e objetivos mostra 

que se os objetivos não são mencionados não significa que eles inexistem. O que 

ocorre é que eles estão presentes informalmente, seja na espécie de conteúdo, ou de 

valores e atitudes. “O conteúdo da avaliação guia a ação do professor e, neste 

sentido, a avaliação encarna objetivos” (FREITAS, 1994, p.208). 

Uma boa parte dos problemas de avaliação está 

relacionada à natureza “intelectualizada” que a 

escola tem, por colocar-se fora do cenário do 

trabalho material. Os problemas de desempenho, 

disciplina e motivação somente serão encaminhados 

com a incorporação da escola ao mundo do trabalho 

material, com a incorporação do aluno da escola ao 

mundo do trabalho material, com a incorporação do 

aluno ao processo de produção de 

conhecimento/gestão da escola e com a redução da 

fragmentação curricular/metodológica. Assim sendo, 
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não bastará a introdução de uma nova metodologia 

ou forma de produzir conhecimento, enquanto os 

próprios objetivos globais da escola e da 

organização do trabalho da escola não forem 

modificados e, com eles, as práticas de avaliação. As 

alterações de conteúdo/métodos estarão 

subordinadas, em seu raio de ação, às alterações 

nos objetivos/avaliação. (FREITAS, 1994, p.269). 

Os objetivos têm a ver com o projeto político pedagógico da 

escola e se constituem dependendo da sociedade que os cerca. 

A relação entre objetivos e avaliação precisa ser clara pois:  
 

a)  A maior parte dos professores organizam seu 

ensino sem referir-se a objetivos muito detalhados; 

sabem que ao final do ano os alunos deverão, em 

princípio saber ler, dominar divisão, redigir um 

texto de tal ou qual tipo, conhecer um determinado 

vocabulário. Mas, em sua prática cotidiana, não se 

guiam por este horizonte distante, mas pela 

preocupação de progredir em relação ao programa, 

capítulo a capítulo, noção a noção; b) quando 

avaliam, os professores não se referem a objetivos 

muito detalhados; convertem de forma bastante 

intuitiva o que ensinaram em provas, questões para 

controle, provas escritas ou perguntas orais. 

Frequentemente se trata de uma rotina. (...) O 

docente experimentado dispõe, em sua cabeça ou em 

seu arquivo, de um repertório de questões ou de 

exercícios para escolher com grande rapidez. 

(PERRENOUD, 1990, p.240). 
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Avaliar não é um ato solitário. Avaliar é um ato conjunto. Para 

isso, é necessário que haja um espaço na escola para estabelecer-se o diálogo entre 

professores, alunos, pais, equipe pedagógica e administrativa. É desta inter-relação 

que surge a avaliação como processo interpretativo, capaz de detectar e ainda sanar 

as verdadeiras falhas do processo de ensino-aprendizagem. Para isto, o professor, ao 

planejar suas aulas, deve ficar atento à importância dessas pessoas, como agentes 

contribuidores na formação educacional do aluno, exigindo deles sua parcela de 

responsabilidade e atuação neste processo. 

Para Vasconcellos (1998), a mudança não se dá de uma vez. São 

necessários pequenos passos assumidos coletivamente, mas concretos e na direção 

certa, desencadeando um processo de mudança com abrangência crescente: sala de 

aula, escola, grupo de escolas, comunidade, sistema de ensino, sociedade civil, 

sistema político, a partir da criação de uma base crítica entre educadores, alunos e 

pais. Trata-se de uma luta da educação, mas articulada a outras frentes e setores da 

sociedade que envolve novas práticas na escola com mudanças na legislação. 

É imprescindível que se implante nas escolas uma sistemática de 

encontros, reuniões onde professores e coordenadores possam estar analisando 

conjuntamente seu fazer pedagógico, abordando constantemente o tema avaliação 

pois não se pode contar somente com as eventuais capacitações de professores feitas 

por outros órgãos. O último curso de formação para professores e especialistas que a 

Secretaria Municipal de Educação ofereceu foi no ano de 2000, atendendo em média 

doze professores por escola sendo oito do ciclo II e quatro do ciclo I, além do 

coordenador pedagógico e do diretor. Não foi um curso voltado especificamente para 

a avaliação, embora nos primeiros encontros tivessem sido discutidos dois textos 

sobre avaliação. Um de Luckesi: “O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem?” 

, e outro de Sandra Z. Sousa :  “ A avaliação na organização do ensino em ciclos.” 

Os supervisores escolares participaram desse curso e foram 

convocados para uma série de encontros com as professoras Ana Maria Saul, Clarilza 

P. Souza, Sandra Z. Sousa e Jussara Hofmann, onde tiveram a oportunidade de 

comparar as diferentes propostas destas autoras. 
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Há necessidade de um projeto voltado para a avaliação por parte 

de todos os segmentos educacionais, pois a formação e a informação destes 

profissionais não se concretizam nestes cursos embora tenham sido de grande 

contribuição.  Projeto este voltado não para analisar a avaliação como uma simples 

representação dos atos da escola, mas como um futuro para  construir-se sempre com 

a idéia de transformação. Um projeto que esclareça o compromisso da escola que se 

quer construir, com a responsabilidade coletiva através da participação, da 

cooperação e da organização. 

Esses espaços de reflexão coletiva podem ser utilizados para 

acompanhamento, avaliação e reformulação do processo ensino-aprendizagem, 

visando seu aprimoramento. A avaliação que ocorre nestas condições tem uma 

função essencialmente formativa, de melhoria, de aperfeiçoamento da prática 

escolar. É nestes encontros que pode ter início a construção de um verdadeiro projeto 

político-pedagógico comum. 

Para esta construção é preciso explicitar o que orienta o trabalho 

em sala de aula, o que, por sua vez, vai exigir a opção por uma determinada 

perspectiva de conhecimento fundamentada em uma visão de homem, de mundo, de 

realidade, de sociedade, de cultura e de educação. 

Ao mesmo tempo em que vão sendo estabelecidas as diretrizes 

gerais da prática pedagógica escolar, vão também sendo delineados os modos de 

organização desta prática para o que pode concorrer muito favoravelmente a própria 

existência do trabalho conjunto. 

É pelo diálogo, pela comunicação entre professores e deles com 

os alunos, em um processo de reflexão conjunta, de análise crítica da prática 

pedagógica e de sua superação constante, que poderá ser elaborado um novo saber 

pedagógico, voltado à transformação social, ao atendimento da maioria da 

população. 

No coletivo dos professores, a mediação é fundamental, pois vai 

permitir ir além do imediatismo, do aparente, das explicações preconceituosas e 
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esteriotipadas, para fazer crescer novas mentalidades e a consciência do possível no 

real. Professores mais experientes poderiam orientar outros em início de carreira, 

numa proposta de realizar pesquisa sobre procedimentos didático-pedagógicos 

praticados na escola e seus resultados; analisar tecnicamente os instrumentos de 

avaliação, propondo sugestões que orientem o planejamento, contribuindo assim para 

a formulação dos planos de ensino com instrumentos, mecanismos e procedimentos 

que visem à superação da prática existente. 

Segundo Romão (1998), não é possível uma superação política, 

social e pedagógica de uma hora para outra. Esta superação só pode acontecer com a 

participação de toda a comunidade escolar. 

                                       Ninguém promove a superação de alguém, mas sim as 

próprias, se ultrapassar a partir da tomada de consciência de sua própria 

adversidade. (ROMÃO, 1998, p.129). 

Na sala de aula, a relação professor-aluno é mediada pelos 

conhecimentos a serem trabalhados, que torna necessário que o professor domine 

estes conhecimentos, assim como a metodologia de sua elaboração, para que exerça 

efetivamente seu papel mediador possibilitando aos alunos tomarem consciência de 

sua condição de sujeitos, herdeiros dos conhecimentos dos quais vão se apropriando 

e responsáveis por seu avanço histórico. 

Não houve neste trabalho a intenção de esgotar o tema devido 

a sua complexidade e importância, mas acredita-se que este estudo pode contribuir 

para responder a algumas questões propostas.  

 

 

 

 

 

 

 



 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALONSO, Myrtes (org.). O Trabalho Docente: teoria & prática. São Paulo:   

Pioneira, 1999. 

ANDRÉ, Marli E.D. Avaliação da escola e avaliação na escola. Cadernos de 

Pesquisa (74), agosto 1990, Fundação Carlos Chagas. 

 



 120

ASSMANN, Hugo. Metáforas novas para reencantar a educação; epistemologia e 

didática. 2. ed., Piracicaba: Unimep, 1998. 

BLOOM, Benjamin S.; HASTINGS, Thomas; e MADAUS, George. Manual de 

Avaliação formativa e somativa do aprendizado escolar. São Paulo: Pioneira, 

1983. 

BRANDÃO, Zaia (org) . A Crise dos Paradigmas e a Educação. 4. ed., São Paulo:  

Cortez, 1997 – (Coleção questões de nossa época; v.35). 

BRASIL, Leis etc. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9394 de 

24  de dezembro de 1996. Brasília. 

BRASIL, Leis etc. Parecer  CNE   n º 5/97 de 7 de maio de 1997. Brasília. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

introdução aos parâmetros curriculares nacionais, Vol. 1, Brasília : 

MEC/SEF, 1997. 

CIACAGLIA, Lia R.A. Orientação Educacional na Prática: princípios, técnicas,  

instrumentos.  São Paulo: Pioneira, 1994. 

COLS, Susana N. e MARTÍ, Maria C.J. Planeamiento y evaluación de la tarea 

escolar. Buenos Aires: Troquel, 1976. 

D’ANTOLA, Arlete. A Observação na Avaliação Escolar. São Paulo: Loyola, 1981. 

DE LANDSHERE, Gilbert. Avaliação e exames; nocões de docimologia.  Coimbra: 

Almedina, 1976. 

DEMO, Pedro. Educação e Qualidade. São Paulo: Cortez, 1987. 

____________. Avaliação sob o olhar propedêutico. Campinas, S.P: Papirus, 1996. 

DEPRESBITERIS, Léa. O Desafio da Avaliação da Aprendizagem: dos fundamentos 

a Uma Proposta inovadora. São Paulo: EPU, 1989. 

 



 121

DESCARTES, René. Discurso do Método. Tradução Maria Ermantina Galvão G. 

Pereira. – São Paulo: Martins Fontes, 1996. – (Clássicos). 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 2.ed., São Paulo: Perspectiva,     1989. 

ENGUITA, M. Fernández. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas 

Editora, 1989. 

ESTEBAN, Maria T. (org.).Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. 2. 

ed. Petrópolis, Rio de  Janeiro: DP&A, 2000. 

ESTEVES, Oyara P. Teste, Medidas e Avaliação. Rio de Janeiro: Arte e Indústria, 

1973. 

FILHO, José L.M.F. Avaliação, classificação e freqüência na nova LDB. [ 

Apresentado   no   2.  Encontro Mineiro de Educação, promovido pelo  

SINEPE-MG, São Lourenço,MG,1997]. 

FLEURI, Reinaldo M. Educar para quê?; contra o autoritarismo da relação     

Pedagógica  Na  escola. 3. ed. São Paulo: Cortez; Uberlândia,MG: Editora da 

Universidade  Federal de Uberlândia, 1990. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido.10.ed.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

_________. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

12.ed., São Paulo: Paz e Terra, 1996. – (Coleção Leitura). 

FREITAS, Luiz C. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática. 

Tese de Livre-Docência, Campinas: UNICAMP, São Paulo, 1994. 

GARCIA, Regina L. Um currículo a favor dos alunos das classes populares. 

Caderno CEDES. São Paulo: Cortez, (13), 1984. 

GARCIA, Walter E. (org.). Educação brasileira contemporânea: organização e  

Funcionamento.São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978. 

 



 122

GIMENO, S.J. El  curriculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid:  Morata, 

1988. 

GRONLUND, Norman E. Elaboração de testes para o ensino. São Paulo: Pioneira,  

1983. 

HADJI, Charles. Avaliar para crescer. (Entrevista com Paola Gentile). Nova Escola, 

p.47-53, dez 2000. 

HAYDAT, Regina C. Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem. São Paulo: 

Ática, 1995. 

HOFMANN, Jussara. Avaliação, Mito & Desafio: Uma Perspectiva Construtivista. 

7. ed.,UFRS, Porto Alegre, 1992. 

_________. Avaliação mediadora: uma prática em construção – da pré-escola à 

universidade.4.ed.Porto Alegre: Educação e Realidade, 1994. 

LAFOURCADE, Pedro D. Evaluación de los aprendizajes. Buenos Aires: Kapelusz, 

1969. 

LIMA, Adriana de O.  Avaliação escolar: julgamento ou construção? Petrópolis, Rio   

de  Janeiro:  Vozes, 1994. 

LINDEMAN, Richard H. Medidas Educacionais. Porto Alegre: Globo, 1976. 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação: otimização do autoritarismo. Equívocos teóricos   

na prática educacional. 2.ed., Rio de Janeiro: ABT, 1984 (Série Estudos e 

Pesquisa, 27). 

_________. Avaliação educacional escolar: para além do autoritarismo. Revista 

Tecnologia Educacional,13 (61), p.6-15, São Paulo, 1984. 

_________.Avaliação da aprendizagem escolar. Apontamentos sobre a pedagogia 

do exame. Revista Tecnologia Educacional, ABT ano XX, no.101, jul/ago, 

1991. 

 



 123

_________. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 6. ed., São Paulo:  Cortez,  1997. 

LÜDKE, Menga & MEDIANO, Zélia (coord.). Avaliação na escola de 1o grau; uma 

análise sociológica. Campinas: Papirus, 1992. 

MAGER, R.F. Medindo os objetivos educacionais. Porto Alegre: Globo, 1977. 

MARTINS,  J. Avaliação: Seus Meios e Fins. Educação e Avaliação. vol.I, São 

Paulo:   Papirus, 1988. 

MEDEIROS, E.B. Provas Objetivas, técnicas de construção. Rio de Janeiro: 

Fundação  Getúlio  Vargas,  1977. 

MEDIANO, Zélia D.. Módulos instrucionais para medidas e avaliação em 

Educação.  Rio de Janeiro:  Francisco Alves, 1976. 

MIZUKAMI, Maria da G.N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo:EPU, 

1986. 

MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Tradução Maria D. Alexandre e Maria 

Alice Sampaio Dória. – Ed. revista e modificada pelo autor. – Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1996. 

NOLL, Victor H. Introdução às Medidas Educacionais. São Paulo: Pioneira, 1975. 

PERRENOUD, P. La fabrication de l excellence scolaire. Genebra: Droz, 1984 

_________ et al. Avaliação Formativa num Ensino diferenciado. Coimbra: 

Almedina, 1986. 

_________. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

_________. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas 

lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

_________ .Pedagogia Diferenciada: das intenções à ação. Tradução Patrícia C. 

Ramos, Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 



 124

PETRAGLIA, Izabel. Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e do saber. 

Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1995. 

POPHAM, W. James. Como avaliar o ensino. Porto Alegre: Globo, 1978. 

PIAGET, Jean. Equilibração das estruturas cognitivas. Rio de Janeiro: Zahar,1976. 

_________. Para onde vai a Educação? 9.ed., Rio de Janeiro: José Olímpio,   1988. 

RABELO, Edmar H. Avaliação: novos tempos, novas práticas. Petrópolis, Rio de 

Janeiro:Vozes, 1998. 

ROMÃO. José E. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez, 

1998. 

SANT’ANNA, Ilza M. Por que avaliar? Como avaliar?; critérios e instrumentos. 

Petrópolis, Rio de  Janeiro: Vozes, 1995. 

SÃO  PAULO, Leis etc. Indicação do CEE n º 09 de 30 de julho de 1997. Diretrizes  

para  elaboração de Regimento das escolas no Estado de São Paulo. Diário  

Oficial do   Estado, São Paulo, 01 agos. 1997. 

SÃO  PAULO, Leis etc. Parecer do CEE n º 67 de 18 de março de 1998. Normas 

Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais. Diário  Oficial do   Estado, 

São Paulo, 20 mar. 1998. 

SÃO  PAULO, Leis etc. Indicação do CME n º 04 de 27 de novembro de 1997.   

Estabelece As diretrizes  para a elaboração do Regimento Escolar dos   

Estabelecimentos de Ensino. Diário Oficial do Município, São Paulo, 06 

dez.1997. 

SAUL, Ana Maria . Avaliação emancipatória: uma proposta democrática para   

reformulação   de um curso de pós-graduação. Tese de Doutorado. São Paulo:  

PUC , 1985. 

__________. Avaliação emancipatória: desafio à teoria e à prática de   avaliação e 

reformulação de currículo.2.ed. São Paulo: Cortez, 1991. 

 



 125

SAVIANI, Dermeval. Educação : do senso comum à consciência filosófica. 12. ed., 

Campinas, São Paulo: Autores Associados, 1996. - (Coleção Educação 

Contemporânea). 

SEVERINO, Antonio J. Metodologia do Trabalho Científico. 20. ed., São Paulo:  

Cortez,  1996. 

SILVA, Jair M. Autonomia da Escola Pública. Campinas, São Paulo: Papirus,1996. 

SOUSA,Sandra Z. L. Avaliação da aprendizagem na escola de 1º grau: legislação,  

teoria e Prática. Dissertação de Mestrado. São Paulo: PUC, 1986. 

__________. Avaliação escolar e democratização: o direito de errar. In:AQUINO, 

J.G.(org.) Erro e fracasso na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: 

Summus, pp.125-140, 1997. 

__________.A Avaliação na Organização do Ensino em Ciclos. [Escrito em 

junho/98 e apresentado no Seminário “USP fala sobre Educação”, São Paulo, 

1999. 

SOUZA, Clarilza P. Avaliação Escolar: Limites e possibilidades. Caderno Idéias,  

22, São Paulo: FDE,p.89-90, 1994. 

___________.Avaliação da Aprendizagem Formadora/Avaliação Formadora da 

Aprendizagem.In: Formação do Educador e Avaliação Educacional, v.4, São 

Paulo: UNESP, 1999. 

___________. et al. Avaliação do Rendimento Escolar.  Campinas, São Paulo: 

Papirus, 2000. 

TYLER, Ralph W. Princípios básicos de currículo e ensino. Porto Alegre: 

Globo,1974. 

TURRA, Clódia M.G. et al. Planejamento de Ensino e Avaliação. Porto Alegre: 

PUC- RS/ EMMA, 1975.  

 



 126

VASCONCELLOS, C.S. Processo de mudança de avaliação da aprendizagem: o 

papel do professor – Representações e práticas. Tese de doutorado. São Paulo: 

USP, 1998. 

VIANNA, Heraldo M. Termos técnicos em medidas educacionais. São Paulo: 

Fundação  Carlos Chagas, 1981. 

__________. Testes em Educação. São Paulo: Ibrasa, 1982. 

__________. Introdução à Avaliação Educacional. São Paulo: Ibrasa, 1989. 

ZABALA, Antoni. Avaliar para crescer. (Entrevista com Paola Gentile). Nova 

Escola, p.47-53, dez 2000. 

 

 

 

 

 



 i

 

ANEXO  1 

 

 

QUESTIONÁRIO  PARA  ESPECIALISTAS 

NOME:................................................................................................................. 

CARGO/FUNÇÃO:............................................................................................. 

LOCAL  DE TRABALHO:............................................................................ 

 

 
 
 

QUESTÕES  SOBRE  INSTRUMENTOS  DE  AVALIAÇÃO 
   
 
 
 
1 – Quais os instrumentos que os professores mais utilizam para avaliar os alunos? 
 
 
2 – Quais vantagens você vê nestes instrumentos? 
 
 
3 – De que forma é feito o acompanhamento destas avaliações? 
 
 
4 – Que pressupostos têm embasado a sistemática da avaliação, uma vez que o ensino 

fundamental está organizado em ciclos? 
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ANEXO  2 
 
 
 

 
 

QUESTIONÁRIO  PARA  PROFESSORES 
 
 
NOME:................................................................................................................. 
 
LOCAL  DE  TRABALHO:................................................................................  
 
CARGO:............................................................................................................... 
 
COMPONENTE  CURRICULAR:...................................................................... 
 
ANO (SÉRIE): .....................CICLO: .............TURMA:..................................... 
 
 
 
 
 
 

QUESTÕES  SOBRE  INSTRUMENTOS  DE  AVALIAÇÃO 
 
 
 
 
1 – Quais os tipos de instrumentos que você mais utiliza para avaliar seus alunos? 
 
 
 
2 – Quais vantagens você vê nestes instrumentos? (Aluno x Professor) 
 
 
 
3– Para elaborar um instrumento de avaliação, em quê você se embasa, tendo em vista a 

organização do ensino fundamental em ciclos? 
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ANEXO  3 

 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO  PARA  ALUNOS 
 

 
NOME: ................................................................................................................ 
 
ESCOLA:............................................................................................................. 
 
ANO (SÉRIE): ..................CICLO: ................ TURMA: ................................... 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÕES  SOBRE  INSTRUMENTOS  DE  AVALIAÇÃO 
 
 
 
 
 
1 – Qual o tipo de avaliação em que você se sai melhor? 
 
 
 
2 – Por quê? 
 
 
 
3 – Que outros tipos de avaliação os professores usam para atribuir o conceito 

semestral? 
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ANEXO  4 

 

 

QUESTIONÁRIO  PARA  PROFESSORES 

 

NOME:........................................................................................................ 

LOCAL DE  TRABALHO: ....................................................................... 

CARGO: ..................................................................................................... 

ANO (SÉRIE):......................CICLO:.....................TURMA:..................... 

 

 

QUESTÕES 

 

1 – Você utiliza a auto-avaliação como instrumento para avaliar seus alunos? De que 

forma ela é feita? 

 

2–  Em quais autores você busca subsídios para refletir sobre a avaliação? Explique o 

motivo da escolha. 

 

3 – Ao propor um trabalho em grupo qual é a forma de organização dos alunos? 
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