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RESUMO 

 

 

O estudo focaliza a devolutiva das provas corrigidas e comentadas pelo educador 

como instrumento de aprendizagem. A pesquisa teve como objeto verificar se a devolução de 

provas corrigidas e comentadas pelo educador impacta positivamente no processo de ensino-

aprendizagem. A problemática que suscitou esta pesquisa foi a observação de que a maioria 

dos educadores se dedica integralmente à verificação e atribuição de notas e abre mão da 

segunda etapa que é a reorientação do conhecimento e o replanejamento docente e discente. 

Teve como hipótese que a devolução de provas corrigidas e comentadas pelo educador 

corrobora a aprendizagem dos educandos. Realizou-se pesquisa bibliográfica e coleta de 

dados junto aos discentes de duas turmas da disciplina de Língua Portuguesa, do 8° ano do 

ensino fundamental, do ciclo II, em escola pública estadual. Realizou-se, ademais, entrevistas 

em profundidade com dois educandos de cada turma e seus respectivos educadores. Para 

análise e interpretação, utilizou-se a categoria de dialogicidade em Paulo Freire. Os resultados 

encontrados apontam para uma valorização da devolutiva tanto para os discentes quanto para 

os docentes pesquisados. Acenam, do mesmo modo, para dois momentos que se contraditam 

entre si: a) o desejo de mudança, alicerçado em iniciativas mais democráticas e dialógicas, e, 

por outro lado, b) práticas avaliativas nitidamente classificatórias e com ênfase na nota, que se 

deve tirar na prova. Na expressão dos educandos, a devolutiva corrobora positivamente a 

aprendizagem e, ou, para tirar boa nota na prova. Os educadores entrevistados manifestaram-

se favoravelmente quanto à importância da devolutiva, contudo, são discordantes no que toca 

à reação dos educandos nos momentos de provas. Para o educador da escola de universo de 

controle, os discentes banalizam tais momentos. De outro lado, o educador da escola de 

universo experimental tem uma visão positiva, ou seja, revela que à medida que o trabalho se 

desenvolve ao longo dos bimestres, por meio da devolutiva, o estresse dos discentes diminui 

nos momentos de provas. Evidencia-se, portanto, a devolutiva como fator importante nas 

mudanças de concepção de avaliação e de suas práticas, em vista do processo de 

conhecimento do educando e da ação formativa do educador. 

 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Devolutiva. Provas. Avaliação formativa. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The study focuses the return of the tests corrected and commented by the teacher as a 

learning tool. The research had as an object to verify if the returned tests corrected and 

commented by the teacher positively impacts on the teaching-learning process. The 

problematic that aroused this research was the observation that the most educators is fully 

dedicated on verifying and attributing grades and they give up the second stage which is the 

reorientation of knowledge and the replanning of the teachers and students. It had the 

hypothesis that the return of the tests corrected and commented by the teacher corroborates 

students´ learning. We accomplished a literature research and data collecting with students 

from two classes of Portuguese Language, of 8
th

 grade of elementary school, cycle II, in state 

public school. It was conducted, moreover, a depth interview with two students from each 

class and their educators. For analysis and interpretation, it was used the category of 

dialogicity in Paulo Freire. The found results point to an appreciation of the devolutiva for 

both, students and teachers researched. They wave, the same way, for the two moments that 

contradict between themselves: a) the desire to change based on more democratic and 

dialogical initiatives and, on the other hand b) evaluation practices clearly classificatory and 

with emphasis on the grade, which should get on the test. In the expression of the learners, the 

devolutiva positively corroborates to the learning and, or, to get a good grade on the test. The 

interviewed educators demonstrated favorably about the importance of devolutiva, 

nevertheless, they are discordant in regard to the reaction of the students in test times. For the 

school educator of universe and control, the students trivialize such moments. On the other 

hand, the educator of the experimental universe school has a positive view, in other words, 

reveals that as the work is developed along the bimesters, through the devolutiva, the stress of 

the students decreases in times of tests. It‟s evident, therefore, the devolutiva as an important 

factor in the changes of conception evaluation and its practices, in view of the process of 

knowledge of the student and the formative action of the educator. 

 

Keywords: Learning evaluation. Devolutiva. Tests. Formative evaluation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Minha formação no ensino superior começou com o Bacharelado e Licenciatura em 

Filosofia, em 1980, no Seminário maior São Carlos Borromeu, em Sorocaba (SP), onde 

iniciei o curso, concluindo-o, porém, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras das 

Faculdades Associadas do Ipiranga. Foi nesta última instituição que consegui reconhecê-lo. 

Tornei-me Bacharel em Teologia pelo Instituto Teológico Pio XI, dos padres salesianos, no 

bairro Alto da Lapa, na capital paulista. Iniciei e o concluí, no Instituto Teológico de São 

Paulo (Itesp), localizado no bairro do Ipiranga da mesma capital. Licenciei-me, também, em 

Pedagogia, pelas Faculdades Integradas de Itararé (SP), e fiz Pós-Graduação lato sensu na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itapetininga (SP), especializando-me em 

Psicopedagogia. 

 Fui seminarista na Diocese de Itapeva (SP), sendo ordenado padre em 1986. Atuei nas 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) por dez anos: três em Capão Bonito (SP) e sete em 

Guapiara, também localizada no estado de São Paulo. Coordenei as mais diversas pastorais e 

movimentos e trabalhei como formador de Agentes de Pastoral do Curso de Formação de 

Agentes de Pastoral de Itapeva (Fapi). 

 O Fapi, sediado em Capão Bonito, por ser a cidade geograficamente situada no 

coração da diocese, o que facilitava o acesso dos cursistas, alicerçava sua formação na linha 

da Teologia da Libertação. Na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e solidária, a formação consistia em preparar líderes comunitários, homens e 

mulheres compromissados com os mais carentes, voltados para a integração com as opções 

políticas de natureza material, histórica, socioeconômica e política, além das preocupações 

com a salvação da alma. Ademais, deveriam dar testemunho, no seio da comunidade, 

vivenciando o “tripé” das CEBs, isto é, praticar, celebrar e aprofundar a fé de Jesus Cristo. 

Tal comprometimento das lideranças, e mesmo da comunidade como um todo, certas de que a 

vida plena começa já aqui, neste mundo (cf. Jo 10,10), com frequência provocava conflitos e 

indisposições com os portadores de poder político e econômico locais. 

 Como líder, coordenador e motivador da caminhada dos fiéis nas CEBs, cuidava-me 

para fazer uma hermenêutica a mais fiel possível ao proposto pela Teologia da Libertação, 

iluminando-me no Materialismo Histórico de Marx para que, minimamente, pudesse 

compreender o desenvolvimento da sociedade capitalista, evitar ao máximo a ingenuidade, 
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desmascarar a realidade opressora, propor e assumir uma concepção geral de vida com o 

objetivo claro de transformar a sociedade. 

 As CEBs, em resumo, especificamente em Guapiara, eram pequenos grupos nos meios 

rural e urbano. Constituíam-se de assalariados de baixa renda que trabalhavam no comércio 

urbano e de trabalhadores nas mineradoras produtoras de cal e cimento, em condições muito 

insalubres, por causa do pó oriundo de tais produtos. Não recebiam mais do que um salário 

mínimo. E, na zona rural, os pequenos agricultores, que viviam em situações muito precárias 

de moradia e trabalho penoso, labutavam suas roças e entregavam seus produtos in natura aos 

atravessadores, por consignação, o que significa dizer que os compradores pagavam 

exatamente o quanto e quando queriam. E, muitas vezes, nada pagavam. Esses trabalhadores 

buscavam, em suas práticas religiosas, via reflexão, especialmente sobre o Evangelho, Atos 

dos Apóstolos e livros dos Profetas, um futuro melhor em comunhão com Cristo. Tinham 

grande autonomia na gestão de sua comunidade, compunham e cantavam seus próprios hinos, 

elaboravam e realizavam seus próprios círculos bíblicos, planejavam suas festas, socorriam 

seus necessitados, visitavam seus enfermos. Tinham seu Conselho Geral deliberativo, no qual 

o padre era o coordenador e cada comunidade tinha um representante.  

A paróquia somava quarenta e sete comunidades. As reuniões do conselho eram 

mensais, nas quais os membros decidiam, avaliavam, planejavam, prestavam contas no 

tocante à missão, trocavam experiências, programavam as visitas do padre, recebiam e davam 

avisos e informações. Brevemente aprofundavam algum tema pertinente e, finalmente, 

reafirmavam o norte, o caminho. Cada grupo de comunidades era assessorado por um agente 

de pastoral formado no Fapi. As CEBs se caracterizam por serem muito festivas, ecumênicas, 

articuladas não apenas entre si, mas com outras comunidades além mesmo das fronteiras da 

diocese.  

A presença das mulheres era em maior número e os jovens eram tidos como uma das 

grandes prioridades. O seu espaço era garantido e sua participação calorosamente incentivada.  

O estudo, comumente chamado de aprofundamento da fé, era um dos pés do “tripé” 

das CEBs, era quase uma obrigação de todos, das crianças aos adultos. 

 Instalamos um sistema de comunicação com alto-falantes nas torres das igrejas ou nos 

postes e, depois, evoluímos para a rádio comunitária São José, que foi lacrada pela polícia 

federal duas ou três vezes. Criamos nosso próprio jornal mensal chamado “A voz do povo”. 

Tudo passava pelo crivo do Conselho Geral. 

 Como padre e responsável primeiro por todo esse processo, por essa efervescência, 

apesar da descentralização, fruto da prática democrática, o trabalho era muito intenso e 
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cobrava-me altíssimo preço, sobretudo quando se tratava de conflitos com os portadores de 

poder, que tentavam limitar a ação religiosa realizada nas CEBs e, assim, conservar e garantir 

sua posição dominante, suas vantagens, seus domínios e seus privilégios. 

 Entretanto, nos primeiros anos da década de 1990, sem oferecer nenhuma justificativa 

ou explicação, de forma categórica, o bispo diocesano de então, revelando-se como quem de 

fato tivera passado por uma guinada total em seu modo de conceber e ser igreja, exigiu que se 

redirecionasse o trabalho pastoral. Doravante, a prioridade seria a Renovação Carismática 

Católica (RCC). Àquela altura, o conflito se estabelecera também na relação com a autoridade 

de maior posição da igreja de Itapeva, à qual eu, como sacerdote, devia obediência. Muito me 

marcou o fato de que, nesse período, em apenas um ano, fui convocado oito vezes à cúria 

diocesana para receber reprimendas, por causa do discurso e da prática religiosa que realizava 

na paróquia São José de Guapiara. Recordo-me que, em um desses momentos de censura, o 

bispo me advertiu com a seguinte frase: “A igreja não é uma democracia”. Sentindo-me cada 

vez mais e mais pressionado, percebendo colegas que cediam e se acomodavam, julguei que, 

talvez, estivessem ocorrendo mutações históricas estruturais e conjunturais no seio da própria 

Igreja, para as quais eu não estava preparado para assimilar. E, então, decidi, após dez anos de 

ministério sacerdotal, afastar-me, para abrir outros espaços e neles construir outras trincheiras 

de luta e ser feliz para melhor poder contribuir. Ninguém dá boa contribuição trabalhando 

infeliz. Obviamente, foi um momento dificílimo, pois imaginava o preço que a vida e a 

sociedade me cobrariam por aquela decisão. 

 Em 1996, sob forte pressão de líderes comunitários, sindicais e partidários, disputei as 

eleições municipais, candidatando-me ao cargo de prefeito do município de Guapiara que, por 

aproximadamente duas décadas, era governado por uma mesma família. Tudo no município 

não escapava do controle dos donos dos poderes político e econômico. Quem se arvorasse a 

uma candidatura oposicionista, em geral, exercia papel meramente decorativo no pleito. 

 Compreendi o que minha candidatura significava naquele momento histórico para o 

povo guapiarense. Não assumir tal desafio poderia significar uma grande decepção para muita 

gente. Para muitos, poderia mesmo significar um gesto de covardia de alguém que não tinha 

coragem suficiente para enfrentar tal embate. Candidatei-me pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). Fui eleito com, aproximadamente, 70% dos votos, em 

outubro de 1996.  

 Penso ser oportuno explicar o fato de ter me candidatado a prefeito municipal pelo 

partido acima citado. Ocorreu que, devido ao longo período de governo municipal sob o 

comando de uma mesma família, a oposição entendeu como melhor estratégia que o 
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candidato a prefeito deveria ser filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 

uma vez que o então governador do Estado de São Paulo pertencia ao referido partido e, 

sobretudo, na região Sudoeste do Estado, especialmente no Vale e Alto Vale do Ribeira, tinha 

grande aprovação, o que contribuiria para a nossa vitória. Portanto, assim ficou estruturada 

nossa chapa: candidato a prefeito pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o 

candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

Certamente as expectativas da população, de modo especial as dos mais carentes, eram 

imensuráveis. Assumi a administração municipal em 1.° de janeiro de 1997 e constatei o 

estado de penúria, de “terra arrasada”, em que se encontrava a prefeitura. A título de exemplo, 

cabe mencionar, dentre outros, os seguintes problemas com que me deparei, na qualidade de 

prefeito, logo após a posse: os impostos do INSS estavam atrasados desde 1968; os salários 

do funcionalismo atrasados e defasados; havia dívida com os responsáveis pelo transporte 

escolar, já em greve desde novembro de 1996 e, finalmente, também por causa de atraso nos 

pagamentos, os médicos do hospital municipal estavam em greve. Não havia organização 

administrativa, ou seja, ninguém sabia a que setor de fato pertencia, pois a prefeitura não 

estava estruturada – não havia as secretarias! O poder público não dispunha sequer de um 

único veículo em condições de viagem. Com meu próprio carro, rodei por mais de 35.000 km, 

visitando as secretarias estaduais em busca de recursos. Como se não bastasse tudo isso, 

Guapiara e região sofreram, nesse início daquele ano, a pior enchente de sua história. 

Centenas de pessoas ficaram desabrigadas no município. Tal calamidade contribuiu ainda 

mais para um novo direcionamento nas ações do governo. Significa dizer que nada ou quase 

nada do que havia sido programado na campanha eleitoral ficou valendo. 

 Com tantas demandas, sem recursos, uma equipe totalmente nova e inexperiente e a 

enorme expectativa do povo, não demorou para que a oposição cravasse suas garras, 

impondo-nos quase uma dezena de comissões parlamentares de inquérito (CPIs). Imbuídos do 

realismo que me fez concluir que não chegaríamos nem perto do que queríamos, elegemos, 

então, três prioridades: educação, saúde e agricultura. Conseguimos elevar o salário dos 

professores municipais em 47%; criamos a biblioteca municipal; reformamos todas as escolas 

das zonas rural e urbana; implantamos a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Língua 

Espanhola no ensino fundamental de ciclo II; realizamos diversos cursos de aprofundamento 

aos docentes; e não permitimos a municipalização do ensino, por julgarmos não ter o 

município condições financeiras para arcar com seu custo. 

 Após cumprir o mandato de quatro anos, em dezembro de 2000, recusei todos e 

quaisquer convites para disputar cargos públicos via partido político. Hoje, em Guapiara, 
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hipoteticamente, desde que tenha recursos financeiros para custear uma campanha, qualquer 

cidadão ou cidadã tem a possibilidade de se eleger a um cargo público no legislativo ou no 

executivo, ou seja, não há mais o determinismo que assegurava apenas a uma casta, uma 

única família esse direito. Se antes havia uma oligarquia dominante, hoje ocorre uma espécie 

de plutocracia. 

 Não desacreditei da política partidária, mas, talvez até porque já a vivi “por dentro”, a 

cada dia fico mais indignado com a forma pela qual, no Brasil, tratamos essa dimensão da 

vida humana. Em minha adolescência política, nos meus sonhos e ilusões, entendo que o 

grande desafio do país é a realização de uma profunda reforma política, a mãe de todas as 

reformas. Enquanto isso não ocorrer, não avançaremos efetivamente rumo à transformação 

em beneficio da nação brasileira. Permanecemos enganando-nos a nós mesmos, enganando os 

operários, os lavradores, os trabalhadores em geral, deixando intacta a estrutura das classes. 

Melhora o sistema, prioriza-se o assistencialismo com programas compensatórios, mas não se 

transforma, não se muda. O discurso é competente, mas a prática obedece inevitavelmente a 

outra lógica que deve seguir um outro modo de ser. Enquanto a estrutura política continuar a 

mesma, por inúmeras razões, os projetos alternativos serão abandonados. Pode-se até 

conquistar respaldo popular por algum tempo, deter certa hegemonia política equivocada, mas 

o poder efetivo permanecerá ou voltará nas mãos das elites econômicas. A complexidade de 

uma profunda reforma política neste país, penso, pode ser comparada à complexidade de pedir 

à “raposa para abrir mão do galinheiro”. 

 Após o mandato, dediquei-me inteiramente ao trabalho do magistério como professor 

da escola pública estadual, na disciplina de Filosofia. Vivi o drama da pouca importância dada 

a essa disciplina pelo sistema escolar estadual, dado ao reduzido número de aulas existentes 

nas escolas e a inexistência de quaisquer subsídios que pudessem favorecer o professor de 

Filosofia em seu trabalho pedagógico na sala de aula. Apesar das dificuldades de toda ordem 

e além de ser um novo campo de trabalho para mim, senti enorme prazer em realizá-lo. Hoje, 

a disciplina, felizmente, é obrigatória, de acordo com a Lei n.º 11.684, de 2 de junho de 2008 

(BRASIL, 2008).  

 Após alguns anos trabalhando na sala de aula, fui convidado para exercer a função de 

professor coordenador pedagógico e, após algum tempo, fui eleito vice-diretor de escola. 

Como membro da equipe gestora, certifiquei-me, com muito mais clareza, sobre o quanto o 

professor é importante e benéfico para o processo de ensino-aprendizagem, assim como a 

participação dos pais, dos responsáveis e da comunidade. Convenci-me de que uma gestão 

democrática é plenamente possível de acontecer na escola pública e que, nessa ótica, os 
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alunos têm de ter seu espaço, especialmente quando se trata da avaliação de sua 

aprendizagem. Entendo que a principal estratégia para isso se dá via avaliação devolutiva, 

assegurando o feedback aos estudantes no qual, num clima de abertura, professor e alunos têm 

a possibilidade de repensar sua prática. 

 No afã sincero de poder melhor contribuir para o processo de transformação social, na 

contínua busca de realização pessoal, sentindo-me quase que asfixiado pelo ativismo, há mais 

de duas décadas, sem a oportunidade para a organização da reflexão sobre o que vinha 

fazendo, sem um aprofundamento sistemático, rigoroso e sem pressas, embrenhado numa 

realidade complexa e exigente que cobra respostas a todo o instante, julguei ser este o 

momento oportuno para dar “uma parada” no ativismo e aprofundar a reflexão sobre a prática, 

participando do Programa de Mestrado Profissional oferecido pela Universidade Nove de 

Julho (Uninove). Por isso, decidi participar do processo seletivo, ocorrido em 13 de fevereiro 

de 2012, que constava de duas fases: uma prova eliminatória que, por meio de prova escrita, o 

candidato deveria, basicamente, argumentar sobre um tema específico da área educacional. 

Aprovado nesta primeira fase, fui submetido à arguição oral, oportunidade esta de o candidato 

argumentar oralmente sobre seu pré-projeto. 

 Uma vez aprovado e, obviamente, muito feliz por isso, ingressei no Programa de 

Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (Progepe), na Linha de Pesquisa e Intervenção 

em Práticas Pedagógicas (Lipipp), com o desafio de pesquisar e propor intervenção 

pedagógica concernente à avaliação em sala de aula, com o foco na importância da devolutiva 

aos alunos como prática da avaliação formativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em 

que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 

mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 

ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-

se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. 

(FREIRE, 2011c, p. 109).  

 

 

A experiência na escola pública do Estado de São Paulo, como professor de Filosofia, 

professor coordenador pedagógico e vice-diretor, entre os anos de 2002 e 2011, despertou a 

atenção do autor desta dissertação para a questão da avaliação da aprendizagem em sala de 

aula, especialmente no que diz respeito ao processo global de sua aplicação. Chamava-lhe a 

atenção o pouco valor que se atribui, especialmente por parte da maioria dos docentes e 

gestores, à utilização da avaliação em sala de aula como instrumento fundamental do processo 

de ensino-aprendizagem. 

 Pôde observar que, na maioria das vezes, avalia-se, ou por mera exigência burocrática 

de atribuição de notas, conceitos ou menções em um sistema de promoção/reprovação, ou 

para se impor como autoridade e ter domínio sobre os alunos. Esses posicionamentos têm 

resultado da convicção equivocada – quase um mito na Educação Básica – de que o bom 

professor é o que reprova muito. Sérgio Costa Ribeiro, de saudosa memória, insistia sobre a 

necessidade de superação da chamada “cultura da reprovação” que foi criada no Brasil, 

gerada pela ausência da discussão mais profunda sobre o tema da avaliação, particularmente 

no sentido de se superar a concepção de que avaliar é mais um embate na relação 

docente/discente do que instrumento necessário do processo de ensino-aprendizagem, seja 

para a reorganização das estratégias de apreensão/construção do conhecimento pelo aluno, 

seja para o replanejamento do trabalho pelo professor. 

 Tais experiências e observações passaram a instigar o autor deste trabalho à busca de 

respostas e à tentativa de oferecimento de uma contribuição ao tema, apresentando 

questionamentos, subsídios teóricos e resultados de uma pesquisa empírica localizada, que lhe 

pareceram relevantes para o resgate da importância da avaliação da aprendizagem em sala de 

aula.  

 A partir de estudos sobre a questão, o pesquisador estabeleceu contato com um vasto 

material produzido sobre o tema da avaliação. Esta afirmação, aparentemente pouco 

importante, se justifica porque, como demonstrou Romão (2011), até bem pouco tempo, a 
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avaliação não era “tema da moda”, não tinha prestígio entre os pesquisadores, não era foco 

dos eventos educacionais e não figurava como deveria nas matrizes curriculares dos cursos de 

formação de professores. Por via de consequência, a literatura sobre o tema era escassa, a 

maioria das obras eram traduções de textos muito técnicos, caracterizados pelos tratamentos 

exaustivamente estatísticos, contava-se nos dedos das mãos o número de pesquisadores sobre 

o tema no Brasil etc. O mesmo autor informa na mesma obra que, de uma hora para outra, o 

tema entrou na “moda pedagógica”. Inclusive ele indaga o porquê dessa verdadeira 

reviravolta – que o autor desta dissertação pôde constatar ao se deparar com inúmeros títulos, 

de variados autores, não tendo até mesmo condições de fazer um exame exaustivo, tal é a 

riqueza da literatura específica – que, nos últimos anos, transformou-se numa verdadeira 

avalanche de publicações
1
. 

 Esta pesquisa revelou que já houve muitos avanços quanto aos processos de avaliação 

de larga escala e institucional, mas que persistem grandes preocupações quanto à avaliação da 

aprendizagem pelo fato de ela não gozar do mesmo prestígio acadêmico do que as demais 

modalidades de avaliação (institucional e de desempenho), como se pode perceber no menor 

interesse pela avaliação em aula (ROMÃO, 2011). 

 Segundo Afonso (2008) há que se verificar com atenção, nos dias atuais, o papel do 

Estado diante da educação pública. O Estado vem perdendo seu poder enquanto instância 

reguladora por causa da força do mercado e da globalização econômica, cada vez mais 

presente no cotidiano dos países e das pessoas. De Estado provedor de mais educação, ele 

vem se transformando em verdadeiro Estado avaliador, por força mesmo das pressões das 

agências multilaterais. Em parte, isso responde às indagações de Romão, que se sentia 

perplexo diante da ausência do tema na pedagogia brasileira até muito recentemente e que, de 

uma hora para outra, se torna “tema da moda”. Qual o sentido desta mudança? Certamente 

não é apenas educacional, pois, como Romão (2011) chamou a atenção, as agências 

internacionais mais interessadas na avaliação educacional não são da área da educação, mas 

da área financeira. A partir daí, este autor discute, inclusive, com Boaventura de Sousa 

Santos, sobre ser a educação um campo da globalização de baixa intensidade. Infelizmente, 

esta interessante discussão escapa aos limites deste trabalho, mas fica aí a sugestão para um 

exame mais cuidadoso da questão no posfácio que Romão acrescentou à sua obra a partir da 

oitava edição. 

                                                 
1
  É bem verdade que essa vasta bibliografia não trata apenas da avaliação da aprendizagem, debruçando-se, 

também e com mais força, sobre a avaliação de desempenho e sobre a avaliação institucional.  
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 No caso específico dos sistemas educacionais, significa dizer que, por eles serem 

partes constitutivas dos respectivos sistemas sociais mais amplos, as forças progressistas ou 

conservadoras não os deixam imunes a seus impactos. É que a educação e, consequentemente, 

a avaliação da aprendizagem não têm sentido em si mesmas, na medida em que são meios 

para a construção de projetos de formações sociais. Dito de outra forma, de modo mais 

simples, as políticas educacionais sofreram as mesmas influências, influxos e demandas que 

se abateram sobre as formações sociais contemporâneas que foram (e são) impactadas pelas 

medidas das agências e organizações supranacionais. 

 Segundo Afonso (2008), a escola pública básica sempre interessou a todos e a 

quaisquer tipos de Estado, uma vez que ela é passível de instrumentalização, ou seja, é terreno 

fértil para incutir e promover valores e visões de classes sociais interessadas na hegemonia ou 

na contra-hegemonia. É que a educação não tem finalidade em si mesma, na medida em que 

ela é meio para a denúncia, formulação e anúncio de projetos sociais. Assim, toda e qualquer 

concepção de avaliação tem como princípio fundante uma concepção pedagógica que, por sua 

vez, referencia-se a um projeto de sociedade. 

 Não há como negar que foi o Estado capitalista democrático-burguês que, mesmo 

comprometido com a acumulação de capital e com a tendência estrutural à desigualdade, 

alargou alguns direitos básicos, inclusive os que dizem respeito à educação. É evidente, 

porém, que tais “concessões” foram (e são), na verdade, conquistas resultantes das pressões 

das classes antagônicas, ou seja, das classes trabalhadoras. Contudo, com a emergência do 

Estado burguês neoliberal, emerge também uma forte ameaça a tais conquistas, na medida em 

que o Estado burguês demite-se de sua condição de provedor do bem-estar social (Welfare 

State), por meio da oferta de serviços públicos de educação saúde, seguridade social etc., 

permitindo que o território educacional se torne solo fértil a ser explorado pela iniciativa 

privada, como, também, se transforme em instrumento privilegiado de acumulação de 

capital
2
. A instituição escolar redesenhada pelos “gerentes da educação”

3
, por isso, passa a 

trabalhar projetos político-pedagógicos voltados para a formação de trabalhadores dóceis, 

obedientes e adaptados à nova fase da acumulação capitalista. A estratégia neoliberal quanto à 

escola pública é esvaziá-la de seu poder de propiciar aprendizagens conscientizadoras e 

emancipadoras, retirando-lhes o poder de libertação e promoção humanas, fragilizando seu 

                                                 
2
  Veja-se a sanha do capital estrangeiro na compra de instituições de ensino, especialmente as de Ensino 

Superior no Brasil. 
3
  O professor Luiz Carlos de Freitas, diretor da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas (FE-

Unicamp), divide os gestores atuais da educação em dois grandes grupos, um dos quais é o dos “gerentes da 

educação”, que querem transformar a escola em uma verdadeira empresa. 
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potencial de desvelamento da realidade alienante, de sua capacidade de socializar os saberes 

necessários para a formação do cidadão multicultural ativo, voltado para a construção de um 

novo projeto social, mais humano.  

 Nessa mesma direção, os neoliberais têm procurado, de forma avassaladora, submeter 

os profissionais da educação, especialmente os professores, a controles externos, na tentativa 

de transformá-los em agentes da produtividade, verdadeiros marionetes da competitividade, 

sem nenhuma ou quase nenhuma autonomia. A prova evidente desse controle transparece na 

grande importância que se atribuem aos exames e às formas de avaliação externa, tão 

exaltadas em nossa época. É evidente que tal postura reforça ainda mais os equívocos, não 

permitindo à avaliação da aprendizagem contribuir para a mudança (VASCONCELLOS, 

2010a). 

 A sala de aula se constitui, de um lado, em um espaço repleto de contradições e de 

conflitos contundentes e, de outro, lugar de grande riqueza para as interações e relações 

humanas. Mesmo que controlada por “gerentes”, ela é, dialeticamente, gestora de 

contradições que potencializam a conscientização e a transformação. Neste sentido freiriano 

de a abordar, fica superada a visão reprodutivista que, após a publicação da clássica obra de 

Bourdieu e Passeron (1975),  passou a predominar no pensamento contra-hegemônico e que 

corria o risco de pôr toda a resistência no fatalismo do “sem saída”. 

 É para esse contexto que se direcionou o esforço neste trabalho. O que se buscou 

pesquisar foi a avaliação enquanto acontecimento de sala de aula, e, de modo específico, a 

devolução de seus resultados ao aluno.  

 O empenho despendido neste trabalho de pesquisa poderá contribuir para o resgate da 

avaliação da aprendizagem enquanto verificação do desempenho do estudante, seja nos 

acertos, seja nos equívocos, para a reorganização do conhecimento pelos discentes e para as 

correções de rumo (replanejamento) no plano de trabalho do docente, por meio da 

revalorização da devolução, ao aluno, dos instrumentos de avaliação realizada e corrigida. 

 O instrumento de verificação da aprendizagem escolhido foi a prova escrita, porque 

ela continua sendo o mais usado pelos docentes do segundo segmento do ensino fundamental. 

O uso exclusivo deste instrumento não invalidou o que se queria verificar por meio da 

pesquisa realizada, porque o foco da pesquisa foi a importância da devolução dos 

instrumentos de avaliação respondidos pelos estudantes, não importando sua natureza, para a 

confirmação, ou não, desta iniciativa docente como momento importante do processo de 

aprendizagem dos estudantes.   
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 Confirmada a hipótese, a “devolutiva”
4
 passa a integrar os procedimentos didático-

pedagógicos desejáveis e, por isso, deve ser aperfeiçoada nos seus múltiplos aspectos: com 

comentários dos docentes a respeito dos equívocos cometidos; com discussão de toda a turma 

sobre os equívocos mais recorrentes etc. O professor, poderá, por exemplo, na devolutiva, 

demonstrar os percentuais de erros e acertos em cada questão da prova, depois de uma análise, 

realizada por ele, sobre os resultados gerais da turma; poderá comparar a evolução da turma 

de um bimestre para outro etc., mas sempre dando ciência aos discentes sobre estas 

verdadeiras pesquisas sobre as avaliações aplicadas.  

 O presente trabalho, em que pese todas as dificuldades subjetivas e objetivas na vida 

profissional do docente, buscou provocá-lo para um novo ânimo, a fim de que, cultivando a 

reflexão crítica sobre a teoria e suas práticas, mude suas concepções equivocadas sobre o 

conflito entre teoria e prática, como também transforme suas práticas no interior da sala de 

aula em momentos de aprendizagens mútuas, coletivas, transindividuais. 

 Tendo como universo a Escola Estadual “João Antunes Alexandre”, de ensino 

fundamental e médio, localizada no município de Guapiara (SP), com alunos do 7ª/8° 

série/ano do ensino fundamental II, no transcurso do primeiro semestre de 2013, o objeto de 

investigação foi a verificação dos efeitos da devolutiva na aprendizagem dos estudantes como 

uma prática da avaliação formativa.  

 A hipótese central verificada foi que a devolução das avaliações aos alunos impacta 

positivamente a aprendizagem deles, ou seja, a ausência de devolutiva no planejamento e na 

prática da avaliação em sala de aula, por parte do professor, dificulta, para o aluno, a 

percepção, por um lado, de seus acertos e avanços e, por outro, de equívocos e limites, que 

deveriam ser analisados e conscientizados para serem superados. O primeiro passo para a 

superação de um equívoco ou de um limite é a identificação, localização e conscientização a 

respeito deles. 

 Os professores, em geral, dedicam-se à verificação da aprendizagem e atribuição de 

notas, conceitos ou menções, abrindo mão da segunda etapa do processo de avaliação da 

aprendizagem, que é a avaliação da avaliação, que reorienta a construção do conhecimento 

pelo discente e o replanejamento, pelo docente, do processo de ensino-aprendizagem. 

  Escolheu-se, inicialmente, o 1.° semestre do ano de 2013, por se considerar que este 

período de tempo seria suficiente para a realização da pesquisa, para uma posterior 

                                                 
4
  “Devolutiva”, termo que se usa daqui em diante nesta dissertação sem aspas, corresponde à devolução de 

provas escritas corrigidas aos alunos, com ou sem discussão em sala de aula, mas com o apontamento dos 

acertos e erros dos discentes. 
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intervenção, na medida em que se pode contar com 2 (dois) bimestres letivos
5
, o que significa 

dizer a possibilidade de observação de dois conselhos de classe/série, que exigem, inclusive, o 

protagonismo de pais ou responsáveis, fazendo desses acontecimentos momentos decisivos no 

processo de ensino-aprendizagem. No primeiro, o pesquisador pôde observar com mais 

impacto os sujeitos pesquisados e, portanto, com posições mais “posadas”, a valorização que 

davam ou não à devolutiva; no segundo, pôde refinar a observação sobre os que faziam a 

devolutiva, com ou sem análise, em sala de aula, das provas corrigidas.   

 Em suma, esta dissertação pretendeu analisar o impacto da devolução de provas 

corrigidas e comentadas para alunos da 7.ª série, equivalente ao 8º ano do ensino fundamental 

II, de uma escola pública, na disciplina de Língua Portuguesa.  

 Antes de avançar no que se alcançou com a pesquisa, é necessário esclarecer o 

entendimento do autor desta dissertação a respeito de alguns conceitos que constituem 

verdadeiras premissas para a compreensão do que ele pretendeu com este trabalho. 

 Inicialmente, cabe esclarecer o que se entendeu por avaliação formativa.  

 Conforme Hadji (2001, p. 20), 

 

[...] uma avaliação formativa informa os dois principais atores do processo. O 

professor que será informado dos efeitos reais de seu trabalho pedagógico, poderá 

regular sua ação a partir disso. O aluno, que não somente saberá onde anda, mas 

poderá tomar consciência das dificuldades que encontra e tornar-se-á capaz, na 

melhor das hipóteses, de reconhecer e corrigir ele próprio seus erros. 

 

 Com a avaliação formativa, professor e alunos poderão reorganizar o conhecimento e 

fazer da prática avaliativa um instrumento de replanejamento da ação educacional para o 

educador, e uma ferramenta de reorganização dos estudos pelo educando. 

 Sabe-se que a prova, o teste, é apenas um componente da avaliação e que a nota por si 

só pouco ou nada significa. É oportuno o que nos alerta Hoffmann (2005, p. 48)   quanto à 

finalidade essencial do teste em educação: 

 

O seu significado não se resume à sua aplicação, ao seu resultado, mas à utilização 

como fundamento para nossa ação educativa. É um procedimento investigativo, 

como ponto de partida para o “ir além” no acompanhamento do processo de 

construção do conhecimento. 

 

 Além disso, a categoria de “dialogicidade” em Freire (2011c)  é também uma 

premissa-chave para a concepção da devolutiva como instrumento de aprendizagem. O 

                                                 
5
  Na maioria das escolas públicas paulistas, continua a praxe das “avaliações bimestrais”, isto é, momentos 

privilegiados de avaliação da aprendizagem e registro de seus resultados, a despeito do trabalho de avaliação 

contínua de alguns professores.  
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diálogo é condição sine qua non para que a devolutiva se imponha, com todas as suas 

consequências – correção, identificação de acertos e erros, comentários analíticos sobre os 

acertos e os erros e não apenas notação dos erros e registro da nota, conceito ou menção – em 

todos os instrumentos de avaliação. Em suma, o diálogo é imprescindível na perspectiva da 

avaliação formativa; é a mais autêntica interação entre a reflexão e o ato de avaliar, que deixa 

de ser unilateral, mas gerando uma sinergia entre educador e educando, acontecendo nos 

sujeitos comprometidos com a transformação da educação e a humanização do mundo. Que 

outro objetivo esperar do processo avaliativo da aprendizagem senão o progresso do estudante 

na aprendizagem e do professor na identificação dos mais adequados e oportunos princípios, 

metodologias e procedimentos educacionais? 

 É claro que, como alerta o próprio Freire (2011a), não se pode pretender uma análise 

que ignore o diálogo como fenômeno que se dá no mundo dos homens, na conflitividade. No 

entanto, os avanços humanos não se produzem nos consensos, mas nos confrontos e nos 

conflitos solidários, respeitosos, humildes (no sentido de se levar em conta os argumentos do 

outro). O diálogo, como o próprio nome indica, implica dizer e ouvir, principalmente ouvir.  

 O que se buscou com a pesquisa que resultou nesta dissertação foi contribuir para que, 

na prática avaliativa, professor e aluno vivenciem a avaliação a partir de outro paradigma que 

não o de relação de poder no ambiente escolar, ou que retroalimente a “cultura da 

reprovação”, já que a avaliação formativa não se volta para as classificações meritocráticas, 

mas para a identificação e análise de desempenhos significativos que orientem processos de 

tomada de decisões, como afirma Luckesi (2002), em sua obra já clássica. Alicerçados no 

diálogo, seguros de seu papel e responsabilidade, professor e aluno podem construir um 

ambiente favorável à aprendizagem e à construção do conhecimento, livre de ameaças, 

pressões, tensões, limitações e coerção. Torna-se cada vez mais necessário desbancar o 

posicionamento radical que entende todas as relações humanas como poder, apropriação, 

alienação e dominação que, nas mediatizações
6
 educacionais entristece, tenciona e empobrece 

a relação pedagógica. Portanto, o empenho deste trabalho é no sentido de despertar para a 

necessidade da confiança mútua entre professor e alunos, tendo em vista a reorganização 

coletiva do conhecimento, fazendo do ato avaliativo, não mais um ônus para ambos, mas um 

momento prazeroso (HOFFMANN, 2005).  

O esforço, neste trabalho de pesquisa, não se ateve exclusivamente ao resultado 

teórico sobre o tema da avaliação, mas, enquanto intervenção (pesquisa-ação), estabeleceu 

                                                 
6
  Na linha de Paulo Freire, que preferiu o termo “mediatizações” em lugar de mediações, preservando-lhe, 

contudo, o sentido dialético de superação do conhecimento imediato pelo mediato (v. FREIRE, 1987, p. 79). 
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como relevante a prática em sala de aula, ou seja, propôs-se à construção coletiva, com os 

“professores devolutivos” e “professores não-devolutivos” uma relação de ajuda no 

desenvolvimento da pesquisa. Destarte, o conceito de intervenção foi aplicado tal como o 

entende Vasconcellos (2010a, p. 42): 

 

É neste último sentido que assumimos o termo no presente trabalho, qual seja, a 

intencionalidade perpassada não por uma especulação, mas por este caráter engajado 

(o que implica o investimento do sujeito) e transitivo (algo que está em movimento, 

em direção a) indo para a atividade prática (intencionalidade = intenção se tornando 

realidade). 

  

 A presente pesquisa se desenvolveu por meio de uma abordagem qualitativa, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa-ação e valeu-se da realização de entrevistas e coletas de depoimentos 

dos discentes e docentes envolvidos. Os entrevistados são alunos da 7ª série, que 

correspondem ao 8º ano de escolarização no ensino fundamental e seus professores da 

disciplina da Língua Portuguesa do universo em tela. Lançando mão de entrevistas 

estruturadas, buscou-se apreender o que os entrevistados pensam e argumentam em relação à 

devolução de provas corrigidas e comentadas na prática avaliativa e em que intensidade eles 

“acham” que impacta positivamente o processo de ensino-aprendizagem, especificamente na 

conquista das competências
7
 necessárias para a comparação das características dos diferentes 

gêneros, a saber: com característica prescritiva/injuntiva, no primeiro bimestre, e persuasão do 

texto publicitário, no segundo bimestre.  

 O autor desta dissertação entende, perfeitamente, que os entrevistados docentes não 

deveriam ser apenas do referido ano escolar, mas, também, de outras séries/anos, de modo a 

dar voz àqueles que, na maioria das vezes, são tidos como os principais “culpados” pela má 

qualidade do ensino no Brasil. Porém, para a verificação do caráter positivo da devolutiva, 

bastaria o foco em poucos objetivos do ensino de Língua Materna para permitir a comparação 

mais profunda entre os que a praticam e os que não a utilizam como ferramenta de ensino-

aprendizagem. Esta dissertação não pretende outra coisa senão contribuir para a descoberta de 

pistas e instrumentos de trabalho necessários aos professores em seu dia a dia, favorecendo a 

ressignificação e o resgate da avaliação enquanto: “[...] a possibilidade de verificação do 

próprio desempenho dos diversos atores escolares, abrindo espaço para o replanejamento e 

para a correção de rumos. Aliás, que outras finalidades tem a avaliação senão estas?” 

(ROMÃO, 2011, p. 25). 

                                                 
7
  Apesar da polissemia e das polêmicas que o termo competência tem provocado, ele foi aqui utilizado no 

sentido das capacidades discentes para desempenhos com sucesso em determinados aspectos específicos no 

manejo da língua maternal em provas escritas. 
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 A avaliação da aprendizagem vem sendo, nos últimos 40 anos, objeto de pesquisa 

produzindo, portanto, uma vasta literatura sobre o assunto. Na década de 1940, o termo 

avaliar se confundia com o de medir, quando se deu muita importância à elaboração e 

aplicação de testes. Contudo, a busca para identificar avaliação com medida mostrou seus 

limites, uma vez que nem todos os aspectos do processo de ensino-aprendizagem são 

passíveis de medida. Aproximadamente, a partir de 1960, o termo avaliar voltou a aparecer 

com mais intensidade na literatura especializada graças aos esforços de grupos de estudos nos 

Estados Unidos, porém, numa nova dimensão: atendo-se, em um primeiro momento, na 

avaliação de currículo para, depois, chegar à avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

(HAYDT, 2003).  

 Neste trabalho centraram-se os esforços na avaliação que ocorre no interior da sala de 

aula, em sua dimensão formativa, ou seja, como nos lembra Hadji (2001), aquela que tem o 

propósito de orientar o aluno para que, ele próprio, no confronto com suas dificuldades, as 

analise e aproprie-se dos instrumentos necessários para superá-las. Nessa ótica, o erro não tem 

conotação negativa, inconveniente, inoportuna, mas se traduz em informação preciosa para o 

processo de ensino-aprendizagem tanto para o aluno quanto para o professor. 

 Enquanto se realizava a pesquisa, o pesquisador, estribado na forte hipótese sobre ser 

a devolutiva muito importante para este processo formativo, esforçou-se para convencer os 

professores que fizessem a devolução das provas corrigidas e comentadas para os alunos. A 

intervenção era inerente à pesquisa, combinando pesquisa empírica de campo e laboratorial. E 

aqui recorremos mais uma vez a Romão (2011, p. 73), que nos assevera: 

 

[...] é a possibilidade de uma reflexão sistemática em torno de erros e acertos, em 

torno de mecanismos de raciocínio que foram desencadeados na formulação de 

questões e nas respostas a elas dadas pelos alunos, constituindo-se numa das etapas 

mais ricas da relação pedagógica. É nos comentários e discussões das provas e 

trabalhos corrigidos que se tem momentos privilegiados de aprendizagem, para 

ambos os lados! E sabemos como essas oportunidades são raras nas escolas, porque 

o que assistimos é, na maioria das vezes, à praxe da “matéria vencida” ao final da 

correção e à simples “entrega dos resultados das provas”. 

 

 Embora com humildade, a pretensão do pesquisador neste trabalho foi mesmo de 

provocar mudança de paradigma: a conquista da tomada de consciência de que, para além da 

mera entrega do resultado das provas, a devolutiva comentada é a melhor maneira de se 

desencadear o processo de superação de dificuldades pelo aluno.  

 Aliás, em Barriga (2008),   certificamo-nos de que a impressão que se dá é que os 

professores, os alunos e a sociedade entendem que há uma íntima relação entre exame e 

ensino, o que, para o referido autor, é um equívoco. Lembra-nos, ainda, que a pedagogia do 
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exame
8
 mais atrapalhou que ajudou a educação. A política educativa neoliberal do Estado 

mínimo, o “fazer mais com menos”, instrumentalizou o exame para justificar os interesses do 

capital, em detrimento da formação do cidadão. Ademais, para argumentar a falsidade da 

afirmação de que o exame é parte preponderante da ação educativa, ou, ainda, que é natural 

aceitar que os alunos sejam examinados após a aula para aquilatar se adquiriram o 

conhecimento apresentado, mais uma vez recorreu-se a Barriga (2008, p. 46)  que, a partir de 

um estudo sobre a história do exame nas práticas pedagógicas, esclarece: 

 

Primeiro porque o exame foi um instrumento criado pela burocracia chinesa para 

eleger membros das classes inferiores. Segundo porque existem inúmeras evidências 

de que antes da Idade Média não existia um sistema de exames ligado à prática 

educativa. Terceiro porque a atribuição de notas ao trabalho escolar é uma herança 

do século XIX à pedagogia. Herança que produziu uma infinidade de problemas, dos 

quais hoje padecemos. Se o exame não é um problema ligado historicamente ao 

conhecimento, é um problema marcado pelas questões sociais, sobretudo aqueles 

que não pode resolver. Assim, o exame é na realidade um espaço de convergência de 

inúmeros problemas. Problemas que são das mais diversas ordens. Podem ser 

sociológicos, políticos e também psicopedagógicos e técnicos. No entanto, por um 

reducionismo que no fundo cumpre a função de ocultar a realidade, os problemas em 

relação ao exame aparecem agudizados só em uma dimensão técnica. 

Desconhecendo os outros âmbitos de estruturação. 

 

 Contudo, em que pese a relevância e a contundência em torno do exame no processo 

educativo, o esforço maior deste trabalho concentra-se na tentativa de demonstração da 

importância da devolução de provas corrigidas e comentadas para alunos do ensino 

fundamental II, nos processos de aprendizagem que ocorrem na sala de aula. E, nesta 

perspectiva, as práticas avaliativas convergem, consequentemente, para:  

 

[...] a análise dos resultados pelo professor e pelos alunos, no sentido de nortear as 

decisões a respeito dos passos curriculares ou didático-pedagógicos subsequentes. 

[...] em outras palavras, a análise dos resultados de qualquer avaliação se transforma 

num momento importante de revisão de todo planejamento do trabalho previsto e 

executado até o momento. (ROMÃO, 2011, p. 119-120). 

  

 Ratifica-se, finalmente, que o empenho voltou-se para o esclarecimento do fato que a 

avaliação em sala de aula não se reduz, não quer dizer a mesma coisa que exame, nota, 

sucesso e fracasso, aprovação e reprovação. Avaliação da aprendizagem na perspectiva de 

uma nova concepção pedagógica tem hoje dimensões muito maiores, como nos assegura 

                                                 
8
  Lamentavelmente, o bom vocábulo “exame”, que vem da medicina, no sentido de diagnóstico, perdeu seu 

sentido original de verificação de aspectos relevantes para um processo de tomada de decisão quanto ao 

tratamento a ser dado, e se deturpou em mera classificação com a implantação dos “sistemas nacionais de 

exames” por todo o mundo, voltados para as classificações e os rankings. O termo “avaliação”, que veio da 

economia, e que significa “atribuir valor”, acabou ganhando uma conotação pedagógica mais positiva, 

quando, na verdade, o contrário é que seria o pedagogicamente correto.  



29 

Haydt (2003). E mudar essa ótica e contemplar a amplidão de sua dimensão não é algo 

simples. Observa-se que, em geral, muda-se o fazer técnico, ou seja, muda-se o conjunto de 

metodologias e de procedimentos no interior das práticas, porém, o cerne da dificuldade está 

em transformar os princípios, os fundamentos, em suma, o paradigma hegemonicamente 

instituído e instalado. O que se tem de transformar são os posicionamentos, a visão de mundo, 

a postura política e, assim, comprometer-se com a emancipação dos alunos, conforme nos 

alerta Vasconcellos (2010a).  O ser humano só se liberta integralmente quando ele passa a 

“pensar com sua própria cabeça”, isto é, quando ganha autonomia para formular seu próprio 

projeto de vida pessoal em interação com os outros.  

Este trabalho foi estruturado em 6 (seis) partes, além das referências, anexos e 

apêndices. 

Na “Apresentação”, procurou-se fazer uma espécie de memorial intelectual e 

profissional do autor da dissertação, para melhor situar os examinadores e leitores sobre 

algumas das escolhas feitas. A prévia e autoexplicitação das escolhas ideológicas pelo autor 

pode propiciar a diminuição dos efeitos ideológicos no leitor. É menos ideológico e mais 

científico quem explicita, a priori, a própria ideologia. Ao contrário, quem esconde as opções 

ideológicas, com pretensões de universalmente científico, é mais ideológico, na medida em 

que esconde as próprias escolhas, podendo induzir o leitor à cooptação. Não se trata de 

autobiografia, nem de curriculum vitae, mas de uma reconstituição de uma formação e uma 

trajetória profissional que têm relação com a escolha do objeto e da metodologia.  

Na “Introdução”, buscou-se explicitar o projeto de pesquisa em suas partes 

constitutivas essenciais: objeto, referencial teórico e universo da pesquisa. Aí, também, foram 

feitas as primeiras incursões na literatura que trata da avaliação na sociedade burguesa e suas 

implicações no processo de ensino-aprendizagem nas escolas de ensino fundamental II. 

Em seguida, vêm os capítulos. 

 No primeiro, “Avaliação: um tema da moda”, procurou-se mostrar como o 

tema estava ausente da literatura, dos eventos e dos currículos, até bem pouco tempo atrás, 

tornando-se, nos últimos decênios, um tema recorrente no universo educacional. O capítulo 

discute, então, as razões e os efeitos dessa ausência e dessa expressiva e atual presença do 

tema da avaliação e suas implicações no objeto da dissertação. É neste capítulo, também, que 

se faz uma mais completa revisão da literatura sobre o tema, o que se tornou mais complexo, 

por causa da vasta produção sobre ele nos últimos tempos. Na medida do possível, procurou-

se fazer uma seleção dos autores que dele tratam, fazendo-se uma classificação em dois 



30 

grandes grupos: os que têm uma concepção mais classificatória e, portanto, excludente, e os 

que concordam com uma avaliação mais inclusiva, portanto, formativa.  

O capítulo II, “Perfil socioeconômico dos alunos e análise de dados”, trata, como o 

próprio título indica, do levantamento de dados socioeconômicos e culturais dos estudantes 

que foram sujeitos na pesquisa de que resultou esta dissertação. Neste levantamento, dados 

importantes sobre o graus de escolarização dos pais, opções religiosas, profissão dos pais etc. 

Completaram o painel necessário à identificação dos discentes, no sentido de verificação, a 

correlação entre seus perfis e o modo pelo qual representam a avaliação da aprendizagem.  

 No capítulo III, “Tendência de opinião dos discentes e análise dos dados das 

entrevistas dos discentes e docentes”, são tabuladas as respostas que os estudantes do universo 

experimental e de controle deram ao instrumento de coleta de opinião, fazendo-se uma análise 

inicial a respeito de suas opiniões sobre a devolutiva das provas e seu impacto na 

aprendizagem. Aí, também, são analisadas as representações que discentes e docentes, 

também de ambos os universos, por meio de entrevista em profundidade, fazem do mesmo 

objeto. Esta pesquisa empírica é mais importante que a da coleta de tendência de opinião com 

base na Escala de Likert, porque é pela entrevista qualitativa que se vê melhor as 

representações que as pessoas fazem a respeito de tudo, a partir de sua visão de mundo.  

 Finalmente, nas “Considerações finais”, iluminado pelas concepções de Paulo Freire, 

buscou-se reafirmar que o professor, em qualquer que seja sua prática educativa, expressará 

de que lado está, ou seja, se reforça o sistema excludente e opressor, ou se transforma o 

mundo, constrói cidadania, forma para a consciência política crítica, ajudando os alunos na 

sua autoconstrução como sujeitos de seu próprio desenvolvimento. 
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CAPÍTULO I – AVALIAÇÃO: UM TEMA DA MODA 

 

 

 Como se afirmou na Introdução desta dissertação, o tema da avaliação na educação 

estava fora de moda até a primeira metade do século passado. A literatura sobre ela era 

escassa. A partir do final do mesmo século, a produção sobre o tema aumentou 

significativamente, transformando-a em um “tema da moda”. Hoje, estudos mostram o quanto 

a avaliação da aprendizagem é central na educação escolar.  

 A questão da avaliação tem muitas dimensões. Ela permeia a sala de aula de modo 

constante, está presente nas preocupações de todos, tornando-se o ponto de referência da aula, 

o instrumento balizador de praticamente tudo que ali se propõe. Porém, na maioria das vezes, 

tem como objetivo único atribuir nota, conceito ou menção ao aluno, no interior de um 

sistema de promoção. De meio, no processo de ensino-aprendizagem, ela se tornou um fim 

em si mesma.  

 Buscou-se neste trabalho abordar apenas o aspecto que trata da devolução das provas 

corrigidas e comentadas aos alunos, ousando entender ser este, pelo menos, um primeiro 

passo para desencadear a mudança de paradigma nos processos avaliativos.  

 Assim orienta Hadji (2001, p. 109-110): 

 

Compreender primeiramente que se pode analisar o ato de avaliação, como todo o 

ato de comunicação, conforme um esquema tradicional, mas operatório: codificação 

da mensagem pelo emissor, que escolhe uma língua, um registro e um meio de 

comunicação (oralmente, por escrito, por meio de uma nota, de um sorriso, etc.); 

transmissão; decodificação pelo receptor que interpreta as palavras, o texto escrito 

no cabeçalho do trabalho, a nota, ou a mímica... ou tudo isso. O porque de inúmeras 

distorções, que podem ser eventualmente corrigidas por meio de uma reformulação e 

de um retorno da mensagem ao emissor pra fins de confirmação e retificação. 

 

 A comunicação a que se refere esta pesquisa exige o diálogo, por entender que, sem 

ele, até mesmo orientações de cunho técnico tornam-se difíceis de serem realizadas, como 

alerta Moretto (2007, p. 46-47): 

 

Tão importante quanto estabelecer os objetivos para o ensino e para a avaliação da 

aprendizagem é escolher estratégias adequadas para a intervenção pedagógica. 

Dessa escolha dependerá, muito provavelmente, o sucesso da aprendizagem. 

Ao escolher as estratégias o professor deverá ter em mente três variáveis 

fundamentais, relacionadas às características do professor, do aluno e da disciplina. 

Do professor leva-se em conta seu poder de comunicação, sua linguagem, sua 

experiência etc. Assim, um professor que tem boa comunicação oral, que sabe fazer 

seu corpo “falar”, que domina facilmente um grupo de alunos pela palavra, que 

administra bem a entonação de voz, pode usar com mais frequência a estratégia de 
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aula expositiva/participativa do que um professor que é naturalmente tímido ou 

mesmo gago. O docente com essas características pode tanto quanto o primeiro ser 

um excelente professor. Por isso deverá escolher outras estratégias de ensino, 

adequadas às suas características de timidez ou gagueira. Por essa razão, ele precisa 

conhecer-se, saber suas potencialidades e limites.  

 

Não é tão simples estabelecer uma verdadeira comunicação professor-aluno, pois só 

mesmo o diálogo tem o poder de estabelecer uma relação na qual ambos sejam exitosos. 

Portanto, não basta uma simples comunicação; é a riqueza do diálogo que permite falar a 

verdade em função do que se propõe, ou seja, que todos os alunos aprendam e o professor não 

se entenda como autoridade absoluta no processo, mas como sujeito que está a serviço. 

 À luz dos estudiosos como Vasconcellos (2010a, 2010b), Romão (2011), Hadji 

(2001), Demo (2010a, 2010b), Haydt (2003), Fernandes (2009), Hoffmann (2005)  e Lima 

(1994), entende-se que é urgente uma mudança radical nas práticas avaliativas no interior da 

sala de aula, uma vez que, por inúmeras razões, elas ainda se prestam à classificação, seleção 

e mesmo exclusão, confirmando um modelo conservador, com caráter disciplinador e 

reprodutor de um sistema social injusto.   

 Segundo Lima (1994), a escola, hoje, está focalizada no processo de avaliação. Por um 

lado, os sistemas investem suas energias e recursos de toda ordem na avaliação em larga 

escala (institucional e de desempenho), e por outro lado não prestigia  da mesma forma a 

avaliação que ocorre no interior da sala de aula e, quando lhe dá alguma atenção, com as 

chamadas avaliações externas, fazem-se à luz de processos meritocráticos, classificatórios, 

discriminatórios, excludentes no limite; em suma, “bancários”, como dizia Paulo Freire. 

 O que se propõe neste trabalho é exatamente que a avaliação da aprendizagem seja o 

ponto central da investigação científica, colocando-se a serviço da qualidade de ensino, como 

instrumento, como meio e, não, como fim, alertando-se para a exigência do diálogo, para que 

ela se torne prenhe de sentido para o aluno em sua produção de saberes, habilidades, 

competências e atitudes, e, para o professor, um instrumento de superação da arrogância, de 

alimentação da humildade (saber ouvir o outro e levar em consideração o que ele fala), de 

facilitação da autoavaliação e, principalmente, do replanejamento. 

 Reafirmando a necessidade de colocar a avaliação no seu justo lugar, ou seja, como 

instrumento no processo de apreensão e elaboração de conhecimentos pelo aluno e, ao mesmo 

tempo, como termômetro da prática pedagógica do professor, Hoffmann (2005, p. 90)   chama 

a atenção para o fato de a avaliação não poder existir apenas para o aluno: 
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Percebo o processo de avaliação como um processo didático que absorve em si o 

próprio princípio da contradição. Ou seja, para superarmos as dúvidas, os obstáculos 

em avaliação, precisaremos nutrir-nos dessas contradições para encaminhar-nos à 

superação. A avaliação é essencial à docência, no sentido de constante inquietação, 

de dúvida. O professor que não problematiza as situações do cotidiano, que não 

reflete passo a passo sobre suas ações e as manifestações do aluno, instala sua 

docência em verdades prontas, adquiridas, pré-fabricadas. 

 

Nesta dissertação, a avaliação é entendida para além de seu processo meramente 

técnico, ou seja, é considerada como uma concepção que leva em consideração todo o ser do 

sujeito avaliado e que, portanto, apresenta implicações nas mais diversas dimensões da vida 

humana, inclusive nas relações econômicas, sociais e culturais. Por isso, alerta Demo (2010a, 

p. 36),  ela requer do profissional da educação, sobretudo do professor, uma formação que 

contemple um horizonte bem mais amplo: 

 

[...] ação formativa dos professores, para além da ação informativa, porque nela se 

decide a qualidade da cidadania que se constrói; a questão seria até que ponto se 

instrui, ensina-se, domestica-se, e até que ponto existe a formação da consciência 

política crítica, capaz de emergir para a necessidade de organização da cidadania. 

 

 O compromisso fundamental da avaliação quando se aplica testes e provas nos alunos 

deve ser para a melhoria do ensino, informando ao professor não somente sobre a 

aprendizagem do aluno, como informando ao aluno sobre seus avanços e sobre seus limites. 

Fora desses objetivos estar-se-ia decretando que o fracasso é somente do aluno. Neste sentido, 

afirma Lima (1994, p. 124-125): 

 

A falta de auto-avaliação ou avaliação do instrumento (provas). Ausência de 

feedback das provas e testes após a sua aplicação. O fato de o professor não perceber 

que em uma questão houve erro de todos os alunos (ou de quase todos) e prosseguir 

com as mesmas questões (colhemos provas de um segundo bimestre para observar 

este fato, onde percebemos a repetição das questões e, infelizmente, dos erros) e não 

houve nenhuma anulação de questões, mostra que o professor não possui uma visão 

do conjunto da turma ou uma análise das dificuldades de aprendizagem que estão 

ocorrendo em sua classe. 

Em outras palavras, as provas parecem ser instrumentos extremamente 

individualizados, em que o “fracasso” é de cada aluno. Se o professor observasse o 

conjunto, seria levado a admitir que, se ninguém aprendeu, o mais provável é que 

ele não tenha ensinado. 

 

Sem desmerecer os testes e as provas, é preciso insistir em torná-los efetivamente úteis 

nas práticas avaliativas. Significa dizer: lançar mão de um processo técnico sem fazer dele um 

exercício autoritário do poder para selecionar, dominar, julgar e até mesmo excluir; ao 

contrário, utilizá-lo com meio para a conquista dos objetivos propostos, isto é, para que todos 

os alunos aprendam, tomando consciência das dificuldades e superando-as com novas táticas 

e estratégias de estudo. 
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 Também nessa mesma linha, observa Moretto (2007, p. 29): 

 

O conhecimento de diferentes instrumentos para a avaliação e da melhor forma de 

utilizá-los é um dos recursos que o professor competente deve dispor. O domínio 

deste conhecimento está ligado à convicção de que a avaliação não deve servir de 

instrumento de pressão para manter a disciplina em aula ou de fazer o aluno estudar. 

Além do mais, há todo um conteúdo conceitual relativo à avaliação da aprendizagem 

e aos instrumentos que mais favoreçam o acompanhamento do processo. Dominar 

estes conteúdos é condição de competência do professor no avaliar seus alunos. 

  

 Muito claramente é possível afirmar que a avaliação da aprendizagem que se realiza na 

escola, no interior da sala de aula, deve ter como princípio, para o professor, a verificação do 

cumprimento dos objetivos propostos, ou seja, a avaliação lhe servirá como instrumento para 

verificar se está na direção estabelecida por seu plano de curso. Portanto, a avaliação não é 

um momento desconectado do processo educativo, com função única para atribuição de notas, 

aprovar ou reprovar o discente. O professor, quando avalia, necessita ter muito claro aonde 

quer chegar com seus alunos. 

 Segundo Romão (2011, p. 108-109), 

 

Não é possível estabelecer com relativa precisão o que se pretende avaliar, se não se 

determina, com a mesma precisão, o que se quer atingir com o planejamento. É claro 

que esta “precisão” é relativa, pois o plano não é uma camisa de força, mas um 

roteiro de metas, objetivos e procedimentos, com o mínimo de flexibilidade, para 

permitir ajustes ao longo da aprendizagem, em função das alterações contextuais 

exigidas em todo e qualquer processo de relacionamento humano. O plano de curso 

é um instrumento importante, que deverá estar nas mãos dos professores e dos 

alunos, como uma espécie de mapa da mina do tesouro do saber, por meio do qual se 

vão rastreando as pistas e os caminhos que permitem a descoberta do conhecimento. 

 

É imperativo alertar para a necessidade de uma boa formação do professor e que ela de 

fato seja continuada, sem a qual não se apropriará dos instrumentos que possibilitam o 

aproveitamento melhor da riqueza do espaço da sala de aula. Não é com qualquer propósito 

que se ocupa tal espaço; não é de qualquer maneira que se faz tal intervenção.  

Indubitavelmente, como assegura Vasconcellos (2010a, p. 74), a base que capacita e 

possibilita autêntica interação entre professor e aluno é o diálogo: 

 

Diálogo: professor dialoga com o aluno sobre suas dificuldades, sobre a maneira 

como está entendendo a matéria, sobre a participação em aula; desenvolve a escuta 

sensível, onde o aluno se sente acolhido; tenta entender o que o aluno está querendo 

dizer com aquilo que expressa; investiga as causas da não-aprendizagem. Ajuda o 

aluno a pensar sobre o que quer, seus desejos (podendo, evidentemente, provocar 

outros desejos pelas propostas que faz). Desafia o aluno a se conhecer, crescer, 

avançar, se superar. 
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 Se for verdade que a avaliação da aprendizagem é parte preponderante do processo 

educativo, ou seja, se ela é essencial no contexto da comunidade escolar, o professor, por sua 

vez, facilitará seu trabalho e avançará na qualidade do mesmo, entendendo sua formação 

como processo que se realiza no aprofundamento, na reflexão e na troca de experiências com 

seus pares, à luz do diálogo sobre as experiências de avaliação, sem descuidar de ouvir 

também os discentes como sujeitos da avaliação e da avaliação da avaliação. 

 Na perspectiva da dialogicidade nas práticas avaliativas, entende-se e ratifica-se com 

insistência neste trabalho a necessidade de que a avaliação não é só para o aluno, mas também 

para o professor e que, nesta medida, ele se autoavalie, avalie seu próprio trabalho com a 

mesma intensidade e profundidade.  

 Assim, mais uma vez, como nos lembra Vasconcellos (2010a, p. 79): “Autoavaliação 

do professor: exercita autocrítica, se auto-observa, analisa sua prática, procura ganhar lucidez, 

se conhece melhor, „cultiva a alma‟. Este é o sentido radical da avaliação, a função crítica por 

excelência („Conhece-te a ti mesmo‟)”.  

 Nessas condições, objetivando-se a construção de um novo paradigma para as práticas 

avaliativas, ciente da necessidade da superação do autoritarismo, o docente que pratica a 

avaliação formativa entende que já não é mais possível transformá-la em uma arma do lado 

mais forte da relação “do-discente”, nos termos de Freire (2011b ),   de humilhação do aluno, 

nem mesmo ameaça para o professor, como se ele não tivesse conseguido dar conta de sua 

tarefa. 

 Desse modo, a avaliação da aprendizagem se efetiva como meio para a construção do 

conhecimento; construção esta entendida em Hoffmann (2013) como autoavaliação que, por 

sua vez, efetiva-se na iniciativa dos alunos que, por sua conta, buscam ajuda para melhor 

progredir no aprendizado; por entenderem que têm dificuldades nesse ou naquele conteúdo de 

seus estudos; por verbalizarem as dificuldades que encontraram ou nas aulas, ou na 

compreensão do próprio instrumento de avaliação. Neste contexto, o professor não pode se 

sentir ameaçado com as análises e críticas dos alunos. Em determinados momentos, as 

dificuldades podem ser debitadas nas condições pré-requisitais dos estudantes; em outros, elas 

são derivadas da ininteligibilidade das aulas; em outros, por fim, elas podem proceder dos 

próprios instrumentos de avaliação. Obviamente, na perspectiva da avaliação formativa não 

será possível uma prática de mera instrução, domesticação, treinamento e cobrança.  

 A devolução das provas corrigidas e comentadas aos alunos de que aqui se fala, em 

tese, oferece ao professor todo o material de que necessita para saber como estão seus alunos, 

não apenas em relação aos aspectos quantitativos como, por exemplo, informações ligadas aos 
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conteúdos curriculares, mas, também, aos aspectos qualitativos. Ao aluno, oferece as 

informações de que necessita para superar dificuldades e limites pessoais.  

 Sabe-se que a avaliação da aprendizagem não é uma prática circunscrita apenas ao 

espaço da sala de aula, nem mesmo do universo escolar. Para muito além desse raio de ação, 

ela tem incidência profunda na formação do cidadão e, consequentemente, na construção de 

uma sociedade que se quer mais justa e fraterna. Portanto, ela necessita ser vista, entendida e 

praticada numa perspectiva emancipatória. Implica afirmar a necessidade da efetivação de 

práticas avaliativas que contemplem uma consciência crítica da realidade e a firme 

determinação em agir sobre ela, transformando-a para o bem comum e êxito de todos. 

 Ademais, numa visão emancipatória da avaliação da aprendizagem, é oportuno 

ressaltar que a dimensão democrática que a constitui exige profundo compromisso de 

envolvimento e de assunção das responsabilidades respectivas por todos os sujeitos que são 

protagonistas na sua execução, bem como na meta-avaliação (avaliação da avaliação). 

 É possível afirmar que, sobretudo os educadores, devem se inspirar naquilo que Ana 

Maria Saul (2010, p. 65-66) observa: 

 

A avaliação emancipatória caracteriza-se como processo de descrição, análise e 

crítica de uma dada realidade, visando transformá-la. Destina-se à avaliação de 

programas educacionais ou sociais. Ela está situada numa vertente político-

pedagógica cujo interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando 

provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. O 

compromisso principal desta avaliação é fazer com que as pessoas, direta ou 

indiretamente envolvidas em uma ação educacional, escrevam a sua “própria 

história” e gerem as suas próprias alternativas de ação. [...] Acredita que esse 

processo possa permitir que o homem, através da consciência crítica, imprima uma 

direção a suas ações nos contextos em que se situa de acordo com os valores que 

elege e com os quais se compromete no decurso de sua historicidade. 

  

 Um outro aspecto não pode ser perdido de vista: considerando a emancipação dos 

sujeitos, é clara a imperiosidade de se considerar o homem por inteiro no processo de ensino-

aprendizagem. Na avaliação, com muito mais rigor, não se pode abrir mão do valor da 

dimensão emocional, como alerta Morales (2003, p. 64): 

 

Todos sabemos que o processo de aprendizagem não é meramente cognitivo. 

Sabemos por experiência própria e vemos isso em nosso aluno: nas queixas que às 

vezes recebemos, sobre nós mesmos ou sobre outros professores, e nas emoções que 

percebemos com facilidade (ansiedade na época das provas, desgosto e alegria 

diante dos resultados das provas etc.). Essa dimensão emocional interfere com a 

aprendizagem e não é uma má ideia trazê-la à consciência. 
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 Buscou-se, aqui, superar uma visão de avaliação como mero procedimento de 

verificação da recepção e incorporação de informações pela aplicação de provas e exames e 

atribuição de notas, conceitos ou menções.  

 A vasta literatura sobre o tema já esclareceu a diferença entre medida e avaliação.  

 Esse caminho possível não se trilha atribuindo menor valor ao diálogo, especialmente, 

entre professor e aluno. Conforme explicita Casali (2007, p. 21),   

 

O tema do diálogo como princípio educativo tem sido insistentemente explorado 

desde Paulo Freire, e com razão. Ele é um procedimento que encontra 

fundamentação crítica da epistemologia à ética. É um procedimento essencial na 

avaliação, capaz de manter em aberto possibilidades inesgotáveis de 

desenvolvimento educativo. 

 

 A visão que se tem e se busca realizar a partir deste esforço é de uma relação 

horizontal entre educador e educando, avaliador e avaliado, sem confundir os papeis e 

responsabilidades de cada agente que, pela práxis transformadora, transforma-se em 

comunhão, transformando igualmente sua própria realidade. 

 Depreende-se daí a importância da avaliação para o aprimoramento do trabalho do 

professor e para a informação ao aluno sobre suas potencialidades e avanços, fragilidades e 

limites, contribuindo efetivamente, desse modo, para a formação do cidadão e a 

transformação da sociedade. Contudo, ela pode, do mesmo modo, desempenhar um papel 

selecionador, classificador, disciplinador, subordinador e, no limite, corroborando até mesmo 

a exclusão do discente. Nisto é que consiste a complexidade do processo avaliativo, podendo 

desaguar naquilo que Demo (2010b, p. 17)  chama de “politicidade negativa”: 

 

A politicidade, porém, não aparece somente na face positiva. Aparece igualmente na 

negativa. Conhecimento sempre andou de braços dados com a censura e o 

colonialismo. É uma das origens mais profundas do poder e de sua perversidade. 

Captar a realidade não se desvincula, nunca, de dominar a realidade, ainda que 

sejam, logicamente, movimentos diferentes. 

 

 Por mais que pareça repetitivo, é importante salientar que a avaliação da aprendizagem 

necessita avaliar também o educador ou avaliador e não seja uma prática direcionada apenas 

ao educando, conforme alerta Freire (2011b, p. 63):  

 

Isso exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre minha prática através da 

qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos. O ideal é que, 

cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da 

avaliação. É que o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos e 

não do professor consigo mesmo. 

  



38 

 É nessa ótica que, indubitavelmente, o professor se construirá como verdadeiro 

educador, numa prática eminentemente formadora, contribuindo para que a escola, apesar de 

suas limitações, seja, maximamente, transformadora. 

 Portanto, a avaliação, quando bem cuidada, bem planejada e permeada pelo diálogo, 

não só tem o poder de motivar o aluno em seus estudos, elucidar suas limitações e 

potencialidades, bem como pode desenvolver os mais diversos aspectos e dimensões do 

processo educativo, influenciando, profundamente, os sistemas educacionais na direção da 

superação da reprodução das injustiças sociais, como afirma Fernandes (2009, p. 41): 

 

Quaisquer mudanças e melhorias que se queiram introduzir nos sistemas 

educacionais, tendo em vista sua real democratização, têm necessariamente de ser 

acompanhadas de esforços que nos permitam repensar a teoria e a prática da 

avaliação das aprendizagens. Só dessa forma poderemos esperar que as escolas 

respondam aos legítimos interesses e direitos das crianças, aos interesses e às 

aspirações das comunidades em que vivem e, como mencionei anteriormente, aos 

interesses de sociedades democráticas mais informadas e deliberativas. 

 

 Busca-se, com este trabalho de pesquisa, chamar a atenção e propor mudanças para 

uma prática avaliativa, sobretudo a partir de provas, que nada informam, nem ao aluno, nem 

ao professor; que não provocam nenhuma ação ou reação que, ao menos, possa apontar para 

uma direção que contribua para a orientação do aluno em seu crescimento pessoal. A 

pertinência desta preocupação ancora, mais uma vez, em Fernandes (2009, p. 62): “[...] a 

função certificativa e classificativa da avaliação, a atribuição de notas, está claramente 

sobrevalorizada em detrimento da função destinada a analisar o trabalho dos alunos para 

identificar necessidades e melhorar as aprendizagens”. 

 A mudança desse estado de coisas, a busca de um novo olhar, de um novo modelo 

para a avaliação da aprendizagem constitui um desafio abissal, como demonstra Vasconcellos 

(2010b, p. 16): 

 

Percebemos que o problema da avaliação é muito sério e tem raízes profundas: não é 

problema de uma matéria, nível, curso ou escola; é de todo um sistema educacional, 

inserido num sistema social determinado, que impõe certos valores desumanos como 

o utilitarismo, a competição, o individualismo, o consumismo, a alienação, a 

marginalização, valores estes que estão incorporados em práticas sociais, cujos 

resultados colhemos em sala de aula, uma vez que funcionam como “filtros” de 

interpretação do sentido da educação e da avaliação. 

 

 Depreende-se da contundência do que afirma o autor supracitado que, se a nota se 

transformou num fim em si mesmo, e não em um meio, a avaliação, por seu turno, se tornou o 
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único objetivo do processo educacional, porém, não sem um propósito. E Vasconcellos 

(2010b, p. 36-37) completa: 

 

O caráter político da avaliação se traduz concretamente na possibilidade de 

reprovação do aluno. A avaliação não seria este “bicho de sete cabeças”, não 

houvesse o respaldo legal para a reprovação do aluno por parte do professor. 

Objetivamente, no sistema educacional, a avaliação é hoje o instrumento de controle 

oficial, o “selo” do sistema, o respaldo legal para a reprovação/aprovação, para o 

certificado, para o diploma, para a matrícula. [...] A partir de uma análise mais 

profunda, faz-se, pois, essa descoberta: a avaliação escolar não é só avaliação! de 

instrumento de análise do processo educacional, a avaliação tornou-se instrumento 

de dominação, de controle, de seleção social, de discriminação, de repressão, 

adquirindo até um caráter passional de vingança, de “acerto de contas”. 
  

 Em que pese o tamanho do desafio, o que se propõe com esta pesquisa, quando se fala 

na devolução das provas corrigidas e comentadas aos alunos, é um primeiro passo à frente, de 

forma concreta e coletiva, estabelecendo um processo de mudança em uma determinada 

realidade, com uma metodologia dialético-libertadora repleta de dinamismo e que possa 

motivar toda comunidade, sem se fechar nos muros da escola. 

 A visão dialética que alicerça este trabalho não permite o conformismo, nem se 

esquiva do conflito, muito menos desacredita da esperança e do diálogo, contentando-se com 

a rotina. Assegura-se, a partir dela, que, em se tratando das interações humanas, nada é 

estático, tudo é passível de mudança, de transformação. Todo e qualquer tipo de poder, por 

mais forte que seja sua estrutura, não dura para sempre. Tudo que é humano é histórico: tem 

princípio e fim.  

 Cabe, neste sentido, citar Demo (2010a, p. 50-51):  

 

Se olharmos o fenômeno do poder, que é uma das mais típicas unidades de 

contrários, ele retrata essas duas faces: de um lado, o drama humano refletido na 

dicotomia entre poucos que mandam e muitos que obedecem, nas discriminações 

sociais entre privilegiados e desprivilegiados, nos choques entre minorias elitistas e 

maiorias populares; de outro, a provocação da reação dos desiguais, que põem a 

história em marcha. Não escapamos ao fenômeno do poder, porque faz parte da vida 

social, de sua própria organização. Mas, se funda privilégios injustos, neles mesmos 

dá-se o começo da superação, pois que não há ideologia sem contraideologia. 

O poder é um fenômeno estritamente dinâmico, periclitante, processual, no qual a 

mudança está sempre na ordem do dia. Não há estrutura de poder que não passe. Por 

mais que faça um projeto de eternidade, na lógica do ditador, esfacela-se como toda 

vanglória. Se está na raiz dos maiores dramas históricos, está igualmente na raiz de 

suas maiores mudanças. 

 

 Porém, a complexidade em que está envolvida a avaliação da aprendizagem não se 

esgota, do ponto de vista político, no exercício do poder como prerrogativa apenas do Estado 

e de seus aparelhos ideológicos. O poder igualmente se manifesta e é exercido, de modo sutil 
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e muito sagazmente, por microinstrumentos de dominação, como demonstrou Foucault em 

várias de suas obras.  Pulverizado por toda a sociedade humana, até mesmo em seus aspectos 

mais simples, o poder de dominação é mais eficaz, funcionando como forma incessante de 

controle e de vigilância. É o que se pode deduzir das palavras de Lima (1994, p. 31-32), 

quando em sua pesquisa trata dos aspectos macro e micro das relações de poder, referenciado, 

também no pensador francês: 

 

Para Foucault, a evolução histórica levou à transposição do trabalho (e produção de 

saber) dos modelos universais (leis gerais), das generalizações, para o específico 

(aquele que se produz numa realidade concreta, real: hospital, escola, presídio). A 

detenção do saber tenderia para o específico (o que para ele seria até mesmo 

perigoso do ponto de vista da estrutura de poder do Estado), onde o sujeito 

demarcaria o caráter revolucionário pelo domínio específico de um determinado 

saber (competência técnica e científica). Apesar dos riscos de tal suposição, como o 

próprio Foucault aponta – ausência de uma visão global dos processos sociais e 

políticos ou ainda da manipulação de partidos políticos – não é mais possível dizer 

que o saber específico não interessa às massas ou que serve ao capital e ao Estado (o 

que de fato estaria atestando em seu lugar estratégico de extrema importância). 

Dessa realidade de transformação entre o universal e o específico é que Foucault 

descobre a real possibilidade de reformular ou de construir uma nova política de 

produção da verdade. Estas colocações tornam-se mais proveitosas para nossa 

discussão, na medida de sua teorização se vincula a práticas bastante concretas, onde 

é possível observar o lugar de luta contra e pelo poder (família, empresa, 

instituição...) e compreender o caráter regional, local, específico do exercício do 

poder. 

A contribuição de Foucault parece enriquecedora para nosso objeto de estudo pela 

possibilidade que nos dá de transformar as explicações das relações de poder 

unicamente pela luta de classes (em seu caráter mais amplo) ao realizar uma imersão 

no real absolutamente cotidiano das relações de poder, sem, contudo, perder a 

compreensão teórica mais profunda das teias sociais. 

 

Não se trata, portanto, de um discurso distante ou sem compromisso com a prática. 

Sabe-se que, para que a mudança ocorra, há que se superar inúmeras dificuldades e entraves. 

Sabe-se da aspereza da tarefa, mas sabe-se também que ela não é impossível. 

 Ademais, se para qualquer ser humano é deprimente o comodismo, a cooptação e a 

adaptação com o conformismo, há de ser muito mais humilhante, ao(à) educador(a), com a 

negação da luta pela emancipação. No entanto, nada é mais triste do que constatar educadores 

que duvidam da possibilidade de mudança. 

 Lembra, oportunamente, Freire (2011b, p. 74-75):  

 

Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem, chegando a favelas ou realidades 

marcadas pela traição a nosso direito de ser, pretende que sua presença se vá 

tornando convivência, que seu estar no contexto vá virando estar com ele, é o saber 

do futuro como problema e não como inexorabilidade. É o saber da história como 

possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo está sendo. Como 

subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que 

dialeticamente me relaciono; meu papel no mundo não é só o de quem constata o 

que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou 
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apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da história, da 

cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. 

  

 Busca-se, neste esforço, a superação do aspecto meramente técnico nas práticas 

avaliativas, em detrimento da dimensão ética. Tem-se a preocupação de que tal desequilíbrio, 

inevitavelmente, compromete a construção da perspectiva verdadeiramente democrática da 

avaliação, dificulta que a aprendizagem se estabeleça como processo e impeça a inclusão. 

 Segundo Esteban (2008a, p. 7-8),  

 

O grande número de excluídos do acesso ao conhecimento socialmente valorizado, 

dos espaços reconhecidos da vida social bem como a marginalização de 

conhecimentos socialmente produzidos, mas não reconhecidos e validados, vão 

fortalecendo a necessidade de engendrar mecanismos de intervenção na dinâmica 

inclusão/exclusão social. O processo de avaliação do resultado escolar dos alunos e 

alunas está profundamente marcado pela necessidade de criação de uma nova cultura 

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

dimensão ética. 

 

 Uma das razões que motivaram esta pesquisa foi constatar que ainda vivemos, no 

cotidiano escolar, uma cultura da avaliação que endeusa a nota. Sendo assim, focaliza-se a 

preocupação técnica com os exames, as provas e notas.  

 Como observa Barriga (2008, p. 63),    

 

É preciso considerar que os problemas da sala de aula e concretamente os 

metodológicos, não se resolverão tornando mais rigoroso o sistema de exames. A 

história da educação mostra como tal inflexibilidade leva a um conjunto de fraudes 

(explícitas ou implícitas). Necessitamos recuperar a sala de aula como espaço de 

reflexão, debate e organização de pensamentos originais. Uma vez alcançado isto o 

problema do exame será totalmente secundário. 

 

 Deduz-se das palavras do autor supracitado muito claramente que, se há real 

preocupação com a dimensão pedagógica, o caminho necessita passar pela interação de 

sujeitos, pela atitude denunciadora e anunciadora, pela postura dialógica.  

 Como se pode conferir, a avaliação educacional, e de modo especial aquela 

desenvolvida no dia a dia da sala de aula, é um tema atual e merecedor de profundo debate, 

reflexão e troca de experiências. Necessita-se, com urgência, de um paradigma alternativo de 

avaliação, dado que uma “cultura da reprovação”, como qualquer habitus (BOURDIEU, 

1975),  só pode ser superada com uma mudança de paradigma, dado que as mudanças de 

conteúdos, método e procedimentos têm se demonstrado impotentes para a superação das 

concepções instituídas e socialmente sancionadas.  
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 As sociedades hodiernas não mais toleram os julgamentos discricionários, a ausência 

do diálogo, que ratifica, mesmo que subliminarmente, o autoritarismo.  

 Decorre daí o interesse do autor desta dissertação em estudá-lo, em entender qual é seu 

real valor para os educandos e educadores, com a finalidade de, efetivamente, incorporá-lo no 

processo de ensino-aprendizagem e, por decorrência, na avaliação da aprendizagem. 
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CAPÍTULO II – PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS E 

ANÁLISE DE DADOS 

 

 

O que se buscou neste trabalho de pesquisa foi o estudo do homem e da mulher 

concretos, em sua existência real, situado numa realidade material e de movimento. Segundo 

Aranha (1996, p. 114), “[...] para se estudar o homem e a sociedade é preciso partir da análise 

do que os homens fazem, da forma como produzem os bens materiais necessários à vida. Só 

então será possível compreender como eles pensam e como são”.   

Portanto, observa-se que o objeto de pesquisa deste trabalho é investigar se a 

devolução das provas corrigidas e comentadas pelo educador impacta o processo de ensino-

aprendizagem; logo, não se baseia em algo dado, já definido, mas no dinamismo da sala de 

aula. Desse modo, é oportuno lembrar que se julgou mais apropriado optar pela abordagem 

crítico-dialética. 

 Nesse sentido, vale lembrar o que afirma Gadotti (2003, p. 21): 

 

O mundo é sempre uma “visão” do mundo para o homem, o mundo refletido. Mas 

ela não tem uma existência apenas na ideia. Sua existência é real, material, 

independente do conhecimento deste ou daquele homem. A dialética não é um 

movimento espiritual que se opera no interior do entendimento humano. Existe uma 

determinação recíproca entre as ideias da mente humana e as condições reais de sua 

existência: “o essencial é que a análise dialética compreenda a maneira pela qual se 

relacionam, encandeiam e determinam reciprocamente as condições de existência 

social e as distintas modalidades de consciência. Não se trata de conferir autonomia 

a uma ou outra dimensão da realidade social. É evidente que as modalidades de 

consciência fazem parte das condições de existência social”.  

 

Uma vez já cumprida a fase de coleta de dados, realizou-se a tabulação, análise e 

interpretação, entendendo-se esses dois últimos passos como o núcleo central da pesquisa 

(LAKATOS; MARCONI, 2001). 

Serão apresentados, na sequência, os gráficos referentes aos dados resultantes do perfil 

socioeconômico dos estudantes das escolas que foram consideradas como universo 

experimental e universo de controle, localizadas na cidade de Guapiara
9
. 

                                                 
9
  O município de Guapiara, com uma população de 17.988 pessoas, localiza-se na região sudoeste do Estado 

de São Paulo, na microrregião de Capão Bonito e mesorregião de Itapetininga. Seu crescimento populacional 

teve um decréscimo de 8,81% em dez anos. A maioria de sua população concentra-se na zona rural, 59,81%, 

e  40,19% residindo na zona urbana. Quanto à educação, em 2010, 60,33% do educandos tinham entre seis e 

quatorze anos de idade e estavam cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 

2000, contudo, esse percentual era mais elevado, isto é, de 61,68%. No que diz respeito à escolaridade da 

população adulta, em 2000 era de 63,8% e, em 2010, era de 54,8% (IBGE, 2010). 
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2.1 Perfil dos discentes do universo experimental 

 

 

Gráfico 1 - Perfil étnico do corpo discente (universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

Objetivou-se, neste gráfico, conferir a distribuição dos entrevistados quanto à sua 

etnia. Pode-se observar, a partir do gráfico, que 52% dos entrevistados se declararam brancos; 

44% se declararam pardos ou mulatos e 4% negros. 

 

 

Gráfico 2 – Número de irmãos do corpo discente (universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Observa-se, no tocante ao número de irmãos, que 26% dos entrevistados têm dois 

irmãos e outros 26% têm um irmão; 22% têm quatro ou mais irmãos; 17% não têm irmãos e 
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9% têm três irmãos. É possível depreender-se desse quadro de que se trata de famílias pouco 

numerosas, uma vez que 78% do total de entrevistados constituem-se de famílias que oscilam 

de zero a três irmãos. 

 

 

Gráfico 3 – Opção religiosa do corpo discente (universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Tratou-se, do mesmo modo, de indagar sobre a opção religiosa dos discentes 

pesquisados. Observa-se que 57% confessaram-se católicos; 30% são evangélicos; 9% de 

outras e 4% adventistas. 

 A Igreja Católica predomina com grande vantagem, porém, constata-se expressivo 

número de evangélicos – tendência que tem se manifestado em todo o país. 

 No cômputo geral, reinam absolutas as igrejas cristãs. 
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Gráfico 4 – Escolaridade da mãe ou responsável do sexo feminino do corpo discente 

(universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

Verifica-se, no gráfico acima, no tocante à escolaridade da mãe: 31% com ensino 

fundamental incompleto; 26% com ensino médio completo; 13% com ensino fundamental 

completo; 13% com ensino médio incompleto; 9% com ensino superior completo; 4%, não 

alfabetizadas e 4% com ensino superior incompleto. 

Chama a atenção que 31% não têm o ensino fundamental completo. Observa-se, no 

cômputo geral do gráfico, um grau de escolaridade extremamente baixo. 

 

 

Gráfico 5 – Escolaridade do pai ou responsável do sexo masculino do corpo discente 

(universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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 No tocante à escolaridade do pai, constata-se: 43% com ensino médio completo; 39% 

com ensino fundamental incompleto; 9% com ensino fundamental completo e 9% com ensino 

médio incompleto. 

 Este gráfico ratifica a baixa escolaridade também dos pais dos discentes, o que aponta 

para a dificuldade em serem assessorados efetivamente em seus estudos, em suas casas.  

 

 

Gráfico 6 – Profissão da mãe ou responsável do sexo feminino do corpo discente  

(universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

  

 No que diz respeito à profissão da mãe, constata-se o que segue: 44% têm trabalho 

informal (sem registro); 22% estão no comércio; 17% são funcionárias públicas; 9% são 

empregadas domésticas; 4% são profissionais liberais e 4% são professoras. 

 Nas pequenas cidades, o que mais emprega é o comércio, desde as lanchonetes, as 

lojas de roupas e, também, a Prefeitura Municipal. A de Guapiara, hoje, apresenta um dado 

novo, que são as frentes de trabalho, em que as pessoas são contratadas temporariamente para 

serviços braçais, como varrer ruas, dentre outros, que não exigem grau de escolaridade. Os 

44% no trabalho informal, sem registro, confirmam, no entanto, a realidade de dificuldade 

socioeconômica. 
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Gráfico 7 – Profissão do pai ou responsável do sexo masculino do corpo discente  

(universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Conforme retrata o gráfico acima, pode-se verificar: 35% de profissionais liberais; 

17% de funcionários públicos; 17% no comércio; 13% na agricultura; 9% de pedreiros e 9% 

no trabalho informal, sem registro. 

 Há que esclarecer, no tocante às profissões, que, quando se referem ao profissional 

liberal, querem dizer daquele que trabalha por conta própria, sem vínculo empregatício, muito 

parecido com o trabalhador informal, porém, com renda um pouco mais elevada. Como 

exemplo de profissional liberal, na fala da gente daquela realidade, mencionam o que compra 

a produção do lavrador e, com sua condução, transporta os produtos comprados e os 

revendem ao grande negociante que, por sua vez, tem comércio nas Centrais Estaduais de 

Abastecimento (CEASAs) das grandes cidades, que são empresas estatais, ou de capital misto 

(público e privado), destinadas a aprimorar a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros.  

 O profissional liberal a que se referem no gráfico, não é o profissional liberal que tem 

nível universitário ou técnico, ou aquele que está registrado em uma Ordem ou Conselho 

profissional, como os médicos, advogados, jornalistas, dentistas, psicólogos, entre outras 

categorias. 
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Gráfico 8 – Renda familiar mensal (universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Como se pode observar no gráfico acima, mais da metade dos entrevistados, ou seja, 

57% ganham até um salário mínimo, como renda familiar mensal; 26% com renda familiar 

mensal de um até três salários mínimos; 9% com mais de três a cinco salários mínimos; 4% 

com mais de cinco a dez salários mínimos e os 4% restantes com mais de dez a quinze 

salários mínimos. 

 A clamorosa realidade de pobreza retratada neste gráfico reflete o histórico de baixa 

escolaridade observado nos gráficos 4 e 5 e de ocupações em profissões que não requerem 

graus mais altos de escolaridade, como comércio, funcionário público, atividades agrícolas, 

dentre outras. 

 Contudo, há algo que destoa da realidade acima, isto é, 8% das famílias dos 

entrevistados ganham entre mais de cinco a quinze salários mínimos. 
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Gráfico 9 – Número de pessoas que vivem da renda familiar (universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Quanto ao número de pessoas que vivem da renda familiar, constatou-se que 26% das 

famílias têm duas pessoas dependentes dessa renda; 26% têm quatro dependentes; 22% têm 

três dependentes; 17% têm seis ou mais dependentes e 9% têm cinco pessoas que dependem 

da renda familiar. 

 É possível constatar que mais da metade das famílias dos entrevistados tem entre duas 

a quatro pessoas dependentes da renda familiar. 

 

 

Gráfico 10 – Zona geográfica de residência dos discentes (universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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 Este gráfico confirma a predominância de estudantes que residem na zona urbana, ou 

seja, 96%; residem na zona rural apenas 4% da população. 

 

 

Gráfico 11 – Situação atual do domicílio dos discentes (universo experimental) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Quanto à situação de moradia, o gráfico mostra que a flagrante maioria dos 

entrevistados possui casa própria, ou seja, 91%; 5% têm casa financiada e 4% vive em casa 

cedida. 

 Em se tratando de cidade pequena, mais uma vez, ter casa própria, mesmo que em 

construção modesta, não é algo tão difícil de constatar, considerando-se que, quando os filhos 

se casam, constroem suas casas mesmo que seja no quintal do terreno dos pais. 
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2.2 Perfil dos discentes do universo de controle 

 

 

 

Gráfico 12 – Perfil étnico do corpo discente (universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 O perfil étnico dos discentes da escola (universo de controle) apresenta, neste gráfico, a 

maioria constituída de pardos ou negros, ou seja, 58% dos entrevistados; 37% brancos e 5% negros. 

 

 

Gráfico 13 – Número de irmãos do corpo discente (universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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 Quanto ao número de irmãos, verifica-se: 37% com dois irmãos; 16% com um; 16% 

com três irmãos; 16% com quatro irmãos e 15% com nenhum. Depreende-se que a imensa 

maioria dos entrevistados tem entre um a quatro irmãos  

 

 

Gráfico 14 – Opção religiosa do corpo discente (universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Referente à opção religiosa, 69% dos entrevistados se declararam como católicos; 26% 

como evangélicos e 5% outras. 

 

 

Gráfico 15 – Escolaridade da mãe ou responsável do sexo feminino do corpo discente 

(universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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 Observa-se neste gráfico que a maioria das mães dos entrevistados não tem o ensino 

fundamental completo, isto é, 68% apontam a escolaridade da mãe como ensino fundamental 

incompleto; 11% ensino superior incompleto; 11% ensino superior completo; 5% ensino 

fundamental completo e 5% ensino médio completo. 

 A exemplo do universo experimental, a realidade aqui apresentada quanto ao grau de 

escolaridade das mães se expressa como ainda mais alarmante, ou seja, mais da metade não 

conseguiu terminar o ensino fundamental. 

 

 

Gráfico 16 – Escolaridade do pai ou responsável do sexo masculino do corpo discente 

(universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Quanto à escolaridade do pai ou responsável do sexo masculino, 84% declararam que 

seus pais ou responsáveis não conseguiram concluir o ensino fundamental; 6% não 

alfabetizados; 5% com ensino fundamental completo e 5% com ensino médio completo. 

 Constata-se aqui um retrato de grau de escolaridade ainda mais baixo, o que leva a 

deduzir que, a depender das famílias para efetiva ajuda na aprendizagem, os discentes muito 

pouco poderão com elas contar.  
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Gráfico 17 – Profissão da mãe ou responsável do sexo feminino do corpo discente  

(universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Quanto à profissão da mãe, é flagrante que a maioria, ou seja, 58% dos entrevistados, 

declara suas mães como empregadas domésticas; 11% como profissionais liberais; 11% como 

funcionárias públicas; 10% como trabalhadoras no comércio; 5% como professoras e 5% no 

trabalho informal, sem registro. 

 

 

Gráfico 18 – Profissão do pai ou responsável do sexo masculino do corpo discente  

(universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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 Concernente à profissão do pai, 26% trabalham no comércio; 21% trabalham como 

profissionais liberais; 16% se constituem de pedreiros; 16% no trabalho informal; 11% como 

funcionários públicos e 10% de trabalhadores na agricultura. 

 

 

Gráfico 19 – Renda familiar mensal (universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

  

 No tocante à renda familiar, 69% têm renda familiar mensal de um até três salários 

mínimos; 26% têm renda até um salário mínimo e 5% com mais de três a cinco salários 

mínimos. 

 

 

Gráfico 20 – Número de pessoas que vivem da renda familiar (universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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 No que se refere ao número de pessoas que vivem da renda familiar, 47% têm quatro 

dependentes; 21% têm três dependentes; 16% com seis ou mais dependentes; 11% com cinco 

e 5% com dois dependentes. 

 Depreende-se deste gráfico que a imensa maioria das famílias tem entre três e quatro 

pessoas vivendo da renda familiar. 

 

 

Gráfico 21 – Zona geográfica de residência dos discentes (universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

 Referente à zona geográfica de residência dos discentes, 95% residem na zona urbana 

e apenas 5% residem na zona rural. 

 

 

Gráfico 22 – Situação atual do domicílio dos discentes (universo de controle) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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 A situação atual do domicílio dos discentes mostra uma realidade de 79% com casa 

própria; 11% com casa alugada e 10% com casa financiada. 

 

 

2.3 Análise comparativa dos gráficos dos universos experimental e de controle 

 

 

 

Gráfico 23 – Comparação dos gráficos 1 e 12 – Perfil étnico 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Observando neste gráfico 23 o que expressam os gráficos 1 e 12, referentes ao perfil 

étnico dos discentes pesquisados, pode-se conferir que há, na escola de universo experimental, 

uma pequena superioridade na porcentagem de estudantes que se identificam como brancos, 

ou seja, 52% se autoidentificam como tal; na escola de universo de controle, 

consequentemente, há uma pequena vantagem no número daqueles que se autoidentificam 

como pardos ou mulatos, isto é, 58% assumem-se por essa cor/raça. 

 O que se sabe informalmente, e em localidades pequenas, onde quase todos se 

conhecem, é que a escola escolhida como de controle se caracteriza em acolher a clientela 

menos favorecida economicamente, considerada até mesmo como periférica da cidade, 

embora esteja localizada na zona central urbana. 

 Em contrapartida, a escola de universo experimental tem a reputação de ser a mais 

“elitizada”, não só da zona urbana como de todo o município.  
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 Tal revelação, embora constatação do senso comum, pode explicar tal realidade 

expressa nos gráficos, uma vez que, neste país, o racismo e todo tipo de preconceito ainda 

campeiam de rédeas soltas, especialmente nos lugares mais recônditos. 

 

 

Gráfico 24 – Comparação dos gráficos 2 e 13 – Número de irmãos 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Quanto ao gráfico 24, com a comparação dos gráficos 2 e 13, que se referem ao 

número de irmãos dos discentes, constata-se que ambas as realidades, ou seja, tanto na escola 

de universo experimental quanto na de controle apresentam-se discentes com número, 

predominantemente, de um a três irmãos. Retrata, portanto, uma realidade de famílias pouco 

numerosas. Uma tendência nacional.  

 Ambas as escolas apresentam porcentagens que vão de um a três irmãos, num total de 

mais de 60% cada uma. 

 Há de se observar, contudo, que ter um certo número de irmãos não significa conviver 

na mesma casa, ou na mesma família, com o referido número de irmãos. O que se buscou 

observar foi que, dependendo da realidade socioeconômica, famílias numerosas podem 

impactar negativamente na aprendizagem.  
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Gráfico 25 – Comparação dos gráficos 3 e 14 – Opção religiosa 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 No tocante à opção religiosa dos discentes, observou-se no gráfico 25, comparando os 

gráficos 3 e 14, larga vantagem percentual, tanto na escola de universo experimental quanto 

na de controle, da Igreja Católica, seguida pela Evangélica.  

 Significa que conferindo os percentuais de ambas as escolas no que toca à opção 

religiosa, pela Igreja Católica se expressa: 57% e 69%, respectivamente nos universos 

experimental e de controle. Referente à Igreja Evangélica, aponta: 30% e 26%, 

respectivamente. Portanto, nas duas escolas, a opção religiosa dos discentes se equivale. 

 Resta confirmar, entretanto, o crescimento das igrejas chamadas protestantes, e, de 

modo específico, as evangélicas, uma constante no país inteiro. 

 Observa-se, porém, absoluto domínio da religião cristã. 

  

 

Gráfico 26 – Comparação dos gráficos 4 e 15 – Escolaridade da mãe 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  
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 Na análise e comparação dos dois gráficos acima referidos, chama a atenção o fato de 

que mais da metade das mães dos pesquisados, de ambas as escolas, não conseguiram 

concluir sequer a educação básica. 

 Na escola de universo de controle é ainda mais alarmante, ou seja, 68% não 

conseguiram terminar o ensino fundamental, enquanto na escola de universo experimental 

verificou-se que essa porcentagem cai para 31%, mas que, do mesmo modo, não chega a ser 

um consolo. 

 

 

Gráfico 27 – Comparação dos gráficos 5 e 16 – Escolaridade do pai 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Na comparação e análise dos gráficos acima, que se referem à escolaridade dos pais ou 

responsáveis do sexo masculino, o retrato se agrava mais ainda, ou seja, bem mais da metade 

dos entrevistados afirmam que seus pais não concluíram a educação básica. Aliás, na escola 

de universo de controle, a soma geral dos que não conseguiram terminar chega a 95%.  
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Gráfico 28 – Comparação dos gráficos 6 e 17 – Profissão da mãe 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

Depreende-se, na comparação e análise dos gráficos acima quanto à profissão da mãe 

ou responsável do sexo feminino, que ambas as escolas apresentam realidades equivalentes 

nesse sentido. Pois, conforme demonstram os gráficos, se, por um lado, o universo 

experimental evidencia-se pela profissão no trabalho informal, por outro, o de controle, pela 

profissão de empregada doméstica, e isso é o que os diferencia. Há de se considerar que tais 

profissões têm quase nenhuma diferença se consideradas em termos de exigência de nível de 

estudo e salário. 

 

 

Gráfico 29 – Comparação dos gráficos 7 e 18 – Profissão do pai 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  
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 A visão comparativa desses gráficos aponta para os gráficos 5 e 16, que se referem à 

escolaridade dos pais. Não há necessidade de análise mais aprofundada para se chegar à 

conclusão da coerência existente entre níveis de escolaridade e as profissões em ambas as 

escolas. 

 

 

Gráfico 30 – Comparação dos gráficos 8 e 19 – Renda familiar mensal 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 No que concerne aos gráficos 8 e 19, há que se observar fazendo referência ao que se 

comentou na análise comparativa dos gráficos 1 e 12, quanto ao fato de se considerar, no 

senso comum daquela população, a escola experimental como mais elitizada. 

 Verifica-se, quanto à renda familiar mensal, que a escola de universo experimental 

apresenta 57% dos pesquisados com renda familiar até um salário mínimo; 26% com mais de 

um até três salários mínimos; 9% com mais de três a cinco salários mínimos; 4% com mais de 

cinco a dez salários mínimos e 4% com mais de dez a quinze salários mínimos. 

 A escola de universo de controle, por sua vez, apresenta-se com o seguinte retrato: 

69% com mais de um até três; 26% com até um salário mínimo e 5% com mais de três a cinco 

salários mínimos. 

 O que cabe destacar aqui é que, se de um lado, a escola de universo de controle 

apresenta 69% com mais de um até três salários mínimos e 26% com até um salário mínimo, e 

a escola de universo experimental apresenta 57% com até um salário mínimo e 26% com mais 

de um até três, este universo apresenta percentuais consideráveis que expressam e, de certo 

modo, confirmam o comentário acima referido, ou seja, observa-se 9% com mais de três a 
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cinco salários mínimos, 4% com mais de cinco a dez salários mínimos e 4% com mais de dez 

a quinze salários mínimos, o que a escola de universo de controle não demonstra. 

 

 

Gráfico 31 – Comparação dos gráficos 9 e 20 – Número de pessoas que vivem da renda familiar 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Quanto ao número de pessoas que vivem da renda familiar, verifica-se nos gráficos 9 e 

20 que as escolas se equivalem nos percentuais que variam de duas a quatro pessoas vivendo 

da renda familiar, ou seja, 74% no universo experimental e 73% no de controle. 

 

 

Gráfico 32 – Comparação dos gráficos 10 e 21 – Zona geográfica de residência dos discentes 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  
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 No que se refere à zona geográfica de residência dos discentes, fica muito claro que, 

tanto uma escola quanto a outra, se constituem de clientela, em sua imensa maioria, da zona 

urbana. 

 Equivalendo-se, as escolas, nesse quesito, apresentam os seguintes percentuais: 96% 

do universo experimental residem na zona urbana e 95% dos discentes do universo de 

controle residem também na zona urbana. 

 

 

Gráfico 33 – Comparação dos gráficos 11 e 22 – Situação atual de domicílio dos discentes 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Os gráficos 11 e 22, mais uma vez, indicam o relativo “elitismo” do universo 

experimental em relação ao universo de controle. 

 A situação atual de domicílio dos discentes do universo experimental apresenta 91% 

com casa própria; 5% com casa financiada e 4% com casa cedida. 

 O universo de controle, por sua vez, apresenta 79% com casa própria; 10% com casa 

financiada e 11% com casa alugada. 

 Constata-se, portanto, uma relativa superioridade do universo experimental quanto ao 

percentual casa própria, 91% contra 79% do universo de controle. 

 Afinal, o que se pode conferir é que em ambos os universos os resultados quase se 

equivalem em todos os itens.  

 Significa dizer, portanto, que na escola de universo experimental e na de controle, os 

percentuais quanto à etnia são: 44% e 58% pardos ou mulatos; brancos 52% e 37%; número 

de irmãos dos discentes pesquisados, ambos os universos apresentam um total de 69% cada 

um, na somatória de um a três irmãos por discente; quanto à opção religiosa, 57% e 69% 

católica, seguida de 30% e 26% evangélica;  no que se refere à escolaridade da mãe, vale 
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ressaltar: 30% e 68% não têm o ensino fundamental completo e 26% e 5% com ensino 

fundamental completo.  

No tocante à escolaridade do pai, quanto àqueles que não conseguiram concluir a 

educação básica, 57% e 95%; concernente à profissão da mãe, cabe ressaltar que, no universo 

experimental, 44% no trabalho informal, sem registro e no universo de controle, 58% como 

empregada doméstica; renda familiar 57% e 26% com até um salário mínimo, 26% e 69% 

com mais de um até três salários mínimos, o que equivale dizer que a imensa maioria em 

ambas as escolas, sobrevive com renda que varia de um até três salários mínimos, o que não 

significa considerável diferença na renda mensal das famílias dos pesquisados. 

A população de Guapiara (IBGE, 2010)  tem ainda a maioria de sua população 

vivendo na zona rural. Graças à essa realidade, para alguns bairros rurais é oferecido 

transporte escolar pela Prefeitura Municipal. Desse modo, os gráficos 10 e 21 apresentam, 

mesmo em se tratando de escola de zona urbana, um percentual de discentes residentes na 

zona rural. Nesse quesito, os universos são praticamente iguais, ou seja, 4% e 5% dos 

pesquisados afirmam residirem em bairros rurais. 

Investigando a situação atual de domicílio dos discentes, os gráficos 11 e 22, 

apresentam 91% e 79% com casa própria. Apesar do contexto socioeconômico muito difícil 

no cômputo geral de ambas as escolas apresentado nos gráficos, ter casa própria na cidade de 

Guapiara não é algo de se admirar, pois, além de ser cidade pequena onde se preserva a 

cultura dos filhos, quando se casam, construírem suas casas no quintal dos pais, a cidade 

supracitada foi se formando e se expandindo, em grande parte, nas terras da Igreja Católica, 

ou melhor, pertencentes à Cúria Diocesana de Itapeva (SP), que foram doadas e loteadas 

paulatinamente à população pelos padres que por lá trabalharam. 

A equivalência da realidade em ambas as escolas, no que se refere ao levantamento 

socioeconômico dos discentes, legitima a comparação quanto à variável referente ao impacto 

da devolução das provas corrigidas e comentadas pelo(a) educador(a) aos(às) educandos(as); 

implica afirmar, portanto, que não criará ruídos na medida e avaliação dos resultados. 
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CAPÍTULO III – TENDÊNCIA DE OPINIÃO DOS DISCENTES E 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DE DISCENTES E DOCENTES 

 

 

 

A questão que se coloca a nós, enquanto professores e alunos críticos e amorosos da 

liberdade, não é, naturalmente, ficar contra a avaliação, de resto necessária, mas 

resistir aos métodos silenciadores com que ela vem sendo às vezes realizadas. 
(FREIRE, 2011b, p. 113-114).  

 

 A pesquisa empírica sobre o impacto da devolutiva das provas corrigidas aos alunos 

do ensino fundamental II, em Língua Portuguesa, do projeto que resultou nesta dissertação, 

foi dividida em duas partes: pesquisa de opinião e entrevistas em profundidade. Para a 

primeira, optou-se pela pesquisa de modalidade inquérito, com base na Escala de Likert. 

Apesar de todos os limites de tal modalidade de pesquisa quantitativa, ela pode dar algum 

resultado, desde que considerados seus resultados apenas como indicadores de tendência de 

opinião.  

 É na segunda modalidade, porém, que está a parte mais importante da pesquisa, até 

porque, como se verá a seguir, os quesitos do instrumento de coleta de opinião não tiveram a 

consistência, exceto dois. O pesquisador, ou refazia-os e aplicava novamente, ou abandonava 

os inconsistentes. Optou pela segunda alternativa, inclusive por causa do tempo exíguo 

admitido para a conclusão de mestrado. Somente depois da conclusão do mestrado é que o 

pesquisador poderá retomar a pesquisa de opinião, repetindo a coleta, tabulação e cálculo do 

grau de consistência de cada quesito, até alcançá-la em pesquisas futuras. 

 Na primeira parte deste capítulo, serão examinados os percursos da pesquisa de 

opinião nos universos experimental e de controle. Na segunda, serão analisadas as respostas 

das entrevistas em profundidade. 

 

 

3.1 Pesquisa de opinião 

 

 

 A pesquisa de opinião, relativa à devolução das provas corrigidas e comentadas pelo 

educador foi elaborada e aplicada no segundo semestre de 2013 e concernente a coleta de 

opinião dos educandos, em ambas as escolas, universos experimental e de controle, lançou-se 

mão do Método de Likert para melhor interpretá-la. 
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 O método supracitado, também conhecido como escala somada, exige que os 

entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância, em uma série de 

afirmações, sobre temas constituintes nas hipóteses formuladas nesta dissertação. 

 Cada tema oferece uma série de cinco opções, estruturadas em forma de afirmações. 

Cada tema, ou quesito proporciona cinco alternativas de respostas. 

 O instrumento de coleta de opinião, nesta primeira fase da pesquisa de campo, foi 

composto de dez assertivas, e cada uma elaborada de modo a exprimir, com clareza e 

objetividade, as hipóteses da pesquisa. 

Os educandos deveriam responder ao instrumento de coleta de opinião, levando em 

conta um esquema de cinco alternativas. Desse modo, cada sujeito pesquisado teve sua 

opinião inscrita em cada quesito no próprio instrumento, decidindo-se por apenas uma das 

cinco alternativas, as quais são: discordo totalmente, discordo parcialmente, não tenho opinião 

formada, concordo parcialmente, concordo totalmente. 

 Objetivando-se sustentar a solidez das hipóteses formuladas nesta pesquisa, referente à 

devolução das provas corrigidas e comentadas pelo educador aos educandos, como 

positivamente impactante no processo de ensino-aprendizagem, escolheu-se aplicar o 

instrumento de coleta de opinião em educandos dos universos experimental e de controle, de 

escolas públicas do ensino fundamental, ciclo II. Optou-se pelo oitavo ano, apenas pelo fato 

de não ser um ano com compromissos avaliativos de larga escala, a exemplo do Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), o que, 

hipoteticamente, deixa o trabalho de pesquisa mais livre de possíveis atritos. Por que se 

decidiu por escola pública e não por escola privada, por exemplo? Porque a escola pública é o 

lugar dos filhos e filhas do povo, da classe trabalhadora, da maioria, portanto. Além disso, a 

escolha de escolas privadas poderia viciar a pesquisa, considerando que os estudantes são 

originários das mesmas camadas sociais. Além disso, segundo Freire (2011c, p. 78),  

 

Não há outro caminho se não o da prática de uma pedagogia humanizadora, em que 

a liderança revolucionária, em lugar de se sobrepor aos oprimidos e continuar 

mantendo-os como quase “coisas”, com eles estabelece uma relação dialógica 

permanente. 

  

 Após a coleta, registros e tabulação das respostas, realizou-se o teste de consistência, 

cujos procedimentos consistem no seguinte: separam-se os 20% (vinte por cento) das 

respostas de menor escore e 20% (vinte por cento) das de maiores escores, do total 

respondido. 
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 Segundo o Método de Likert, a fórmula para calcular o grau de consistência de um 

instrumento de pesquisa de opinião é a que segue: 

 

 

na qual:   

C =  grau de consistência  

d = Σma – Σme  (Σma = somatório maior e Σme = somatório menor) 

n = número de instrumentos (4, neste caso). 

 Na sequência, o quadro 1 apresenta as respostas dos educandos, no tocante a todos os 

quesitos da escola de universo experimental. 

 

 

3.1.1 Pesquisa de opinião no universo experimental 

 

 

 Como se pode observar no quadro 1, as respostas dos estudantes do universo 

experimental foram dispostas de modo a permitir o cálculo dos escores: na horizontal, os 

pontos representam a pontuação de cada sujeito da pesquisa; na vertical, a pontuação de cada 

quesito. Estas pontuações são resultantes da ponderação (de 1 a 5) que se estabeleceu para 

cada alternativa de resposta. 

 

EDUCANDO I II III IV V VI VII VIII IX X ESCORE 

1 5 4 4 5 1 5 1 1 2 1 29 

2 3 4 3 5 3 5 2 4 5 4 38 

3 1 2 4 5 4 3 5 4 3 1 32 

4 5 4 4 5 1 5 2 5 1 2 34 

5 5 2 4 4 5 5 1 1 4 1 32 

6 5 5 4 4 2 1 2 2 4 2 31 

7 5 2 4 5 1 5 2 1 3 5 33 

8 5 2 1 4 1 5 4 3 5 4 34 

9 5 3 3 5 1 5 3 3 1 3 32 

10 3 3 4 4 3 5 1 1 4 2 30 

11 5 1 4 4 5 1 4 4 2 5 35 

12 5 5 3 5 2 5 3 1 1 2 32 

13 5 5 5 5 1 5 1 5 2 1 35 

14 3 3 4 3 2 2 2 1 1 1 22 

15 5 4 4 3 1 1 5 3 1 4 31 

16 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 41 

17 5 5 4 5 1 5 1 1 1 1 29 

18 3 4 2 1 1 4 3 1 3 3 25 
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19 4 5 3 5 3 4 2 3 5 3 37 

20 5 4 3 4 1 4 1 2 1 1 26 

21 5 4 5 4 1 5 1 1 5 1 32 
 

Quadro 1 – Tabulação das respostas do universo experimental discente 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

Realizada a tabulação geral, passou-se a trabalhar com os 20% (vinte por cento) dos 

sujeitos com os menores escores e, do mesmo modo, os 20% que apresentaram os maiores 

escores. Diante disso, teve-se 4 (quatro) sujeitos com menores somas e 4 (quatro) com as 

maiores somas. 

 O que se confere no quadro 2 é o cálculo do grau de consistência dos quesitos do 

instrumento de pesquisa de opinião, por meio da tabulação e análise da amostra da diferença 

dos 20% (vinte por cento) dos menores e dos maiores escores confrontados. 

 

 

Quadro 2 – Cálculo do grau de consistência do instrumento de coleta de opinião aplicado aos 

discentes do universo experimental 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 A consistência de um quesito, pelo Método de Likert, só será assegurada se o quesito 

tiver grau igual ou superior a 2,0 (dois). Recomenda-se, neste caso, que aqueles que 

apresentarem grau de consistência inferior a 2,0 (dois) sejam descartados ou refeitos, ou, na 

melhor das hipóteses, relativizados em seus resultados. 

 Como se pode conferir no quadro 2, lamentavelmente, apenas os quesitos VIII e IX 

são consistentes, expressos, respectivamente, pelos graus 2,0 e 2,5. Os demais quesitos I, II, 

III, IV, V, VI, VII e X são inconsistentes, pois correspondem, respectivamente, aos graus 

0,25, 0,75, 0,75, 1,5, 1,5, 1,0, 0,5 e 1,5. 

EDUCANDO I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 

13 5 5 5 5 1 5 1 5 2 1 35 

19 4 5 3 5 3 4 2 3 5 3 37 

2 3 4 3 5 3 5 2 4 5 4 38 

16 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 41 

Σ ma 17 19 16 19 11 19 9 13 16 12 151 

Σ me 16 16 13 13 5 15 7 5 6 6 102 

Diferença 1 3 3 6 6 4 2 8 10 6 49 

Consistência 0,25 0,75 0,75 1,5 1,5 1 0,5 2 2,5 1,5   

14 3 3 4 3 2 2 2 1 1 1 22 

18 3 4 2 1 1 4 3 1 3 3 25 

20 5 4 3 4 1 4 1 2 1 1 26 

17 5 5 4 5 1 5 1 1 1 1 29 



71 

 O passo seguinte da análise foi trabalhar, em separado, com as respostas dadas nos 

quesitos consistentes.  

 

Quesito VIII – (   ) A prática da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo 

professor(a), não me ajudou a esclarecer a diferença entre o significado real e figurado 

das palavras na construção de um texto injuntivo
10

.  

 

OPÇÕES N° % 

Discordo totalmente 10 47,62 

Discordo parcialmente 2 9,52 

Não tenho opinião formada 4 19,05 

Concordo parcialmente 3 14,29 

Concordo totalmente 2 9,52 

TOTAL 21 100,00 
 

Quadro 3 – Tabulação do quesito VIII do instrumento de coleta de opinião dos discentes do 

universo experimental 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Com o grau de consistência igual a 2,0 (dois), o quesito atende o que assevera a Escala 

de Likert em relação à sua consideração para efeitos de análise. 

Buscou-se com este quesito investigar a relevância da devolução das provas corrigidas 

e comentadas numa questão específica do plano de ensino para o oitavo ano, a qual se refere à 

conotação e denotação em um texto injuntivo. Atendendo, desse modo, a verificação de uma 

variável dependente. 

O quadro 3 retrata que 57,14% dos sujeitos discordam total ou parcialmente da 

afirmação de que a prática da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor 

(a) não os ajudou a esclarecer a diferença entre o significado real e figurado das palavras na 

construção de um texto injuntivo. De outro lado, 23,81% dos sujeitos concordam total ou 

parcialmente com a afirmação. Embora as opiniões se expressem divididas, ou seja, 57,14% 

discordam total ou parcialmente e 23,81% concordam total ou parcialmente, mesmo assim, o 

                                                 
10

  Conforme um dos professores entrevistados, no plano de ensino para o oitavo ano, o texto injuntivo é aquele 

que indica procedimentos a serem realizados e que leva o leitor para além de uma simples informação, pois o 

instrui. Diferentemente de um texto prescritivo, que prescreve, que não dá espaço para questionamento – ou 

seja, há que se cumprir ao “pé da letra” –, o texto injuntivo apenas induz o leitor. Pode-se tomar como 

exemplo uma receita culinária, um manual de instruções, um livro de autoajuda etc. Decorre daí a 

importância de o aluno ter clara a diferença entre o significado denotativo e  o conotativo, ou seja, real e 

figurado das palavras  em um texto injuntivo. Para ser mais simples, o aluno, por exemplo, na hipótese de 

estar lendo um livro de autoajuda, ao deparar-se com a frase: “Levante a cabeça, não olhe para trás e siga em 

frente...”, saberá que se trata de uma frase com sentido figurado, simbólico.  
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que fica claro é uma tendência muito maior dos entrevistados a discordarem de que a 

devolução de provas não os ajudou naquela questão específica. 

Deduz-se que, aqui, a tendência da maioria é acreditar na importância da devolução da 

prova corrigida e comentada pelo(a) professor(a) para o seu aprendizado. 

 

Quesito IX – (   ) A prática da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo 

professor(a), em nada afeta o aprendizado dos alunos, uma vez que o mais importante é 

saber a nota que se tirou referente ao que foi pedido na prova. 

 

OPÇÕES N° % 

Discordo totalmente 7 33,33 

Discordo parcialmente 3 14,29 

Não tenho opinião formada 3 14,29 

Concordo parcialmente 4 19,05 

Concordo totalmente 4 19,05 

TOTAL 21 100,00 

Quadro 4 – Tabulação do quesito IX do instrumento de coleta de opinião dos discentes do 

universo experimental 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

Neste quesito, o grau de consistência apresentado foi de 2,5 (dois inteiros e 5 

décimos), atendendo, portanto, aos requisitos da Escala de Likert para ser considerado em 

uma pesquisa de opinião. 

O quadro 4 apresenta 47,62% dos educandos discordando total ou parcialmente e, 

38,10% concordando total ou parcialmente com a afirmação. 

Certifica-se aqui uma grande hesitação, uma vez que a diferença entre os sujeitos que 

discordam e concordam total e parcialmente não chega a 10%. 

É importante ressaltar que o quesito IX teve como objetivo servir de instrumento de 

controle para o quesito I, que afirmava que a prática da devolução de provas corrigidas e 

comentadas pelo(a) professor(a) contribui, enormemente, para o aprendizado dos alunos, uma 

vez que aponta os erros e acertos, tendo em vista a melhoria para a compreensão do que foi 

pedido nas provas. 

O que se tentou neste quesito, obviamente, não foi induzir o pesquisado a dar esta ou 

aquela resposta, como se lhe aplicasse uma “pegadinha”, mas buscar que refletisse com mais 

profundidade sobre o papel e a importância da devolução das provas corrigidas e comentadas 

pelo(a) professor(a). 
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Pode-se inferir do resultado deste quadro que ainda persiste, para grande parte dos 

entrevistados, como objetivo prático e concreto da devolução de provas, a oportunidade para 

se saber a nota conseguida. 

Ainda assim, 47,62% contra 38,10 do universo experimental entendem que a prática 

da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor(a) contribui, enormemente, 

para o aprendizado dos alunos. 

Há que considerar, igualmente, que 14,29% não têm opinião formada, o que pode 

levar a entender que os educandos pesquisados não têm consciência clara sobre a importância 

da devolutiva para o processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, significa dizer 

que, para esse percentual de pesquisados, a devolução de provas corrigidas e comentadas 

pelo(a) professor(a) não se apresentou como importante para a sua aprendizagem. 

 Em conclusão dessa parte da análise – embora profundamente prejudicada pela 

inconsistência dos demais quesitos e que, por isso, não podem ser considerados na pesquisa, 

segundo o método escolhido –, chega-se à conclusão de que a maioria dos alunos do universo 

experimental considerou que a devolutiva é importante para seu processo formativo. 

 

 

3.1.2 Pesquisa de opinião no universo de controle 

 

 

 Estabeleceu-se como necessidade, nesta pesquisa, a existência do universo de controle 

para que se pudesse fazer uma comparação com o universo experimental, ou seja, para que se 

pudesse avaliar com maior clareza a qualidade e pertinência das respostas. Afinal, nenhuma 

medida de impacto, positivo ou negativo de um fator, pode ser medida e avaliada se não for 

comparada com a realidade não submetida ao mesmo fator. O universo de controle pode ser 

constituído pela mesma realidade antes da incidência do fator impactante, ou por uma 

realidade coetânea mas sobre a qual o mesmo fator não foi incidente. No caso em tela, como 

não havia registro das situações anteriores, optou-se pela escolha de uma outra escola, em que 

a devolutiva não foi aplicada, como universo de controle. Portanto, considera-se que na escola 

do universo experimental faz-se devolutiva e, na de controle, não. A comparação indicará se a 

hipótese é verdadeira, lembrando que esta parte da pesquisa examina, simplesmente, 

tendência de opinião. 

 Na sequência, uma vez realizada a tabulação dos dados coletados dos educandos da 

escola do universo experimental, fez-se a tabulação das respostas dos sujeitos da escola do 
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universo de controle, na qual há o entendimento de que o(a) educador(a), especificamente da 

disciplina de Língua Portuguesa, no oitavo ano, não realiza a devolução de provas corrigidas e 

comentadas. 

 No quadro 5, foram registradas as respostas de todos(as) os(as) entrevistados(as) da 

escola que constituiu o universo de controle, com base em instrumento de coleta de opinião 

idêntico ao aplicado na escola do universo experimental, para que se pudessem comparar as 

respostas aos mesmos quesitos.   

 

 

EDUCANDO I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 

1 5 5 5 4 1 5 1 1 3 3 33 

2 4 5 5 4 2 1 1 3 4 5 34 

3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 37 

4 4 2 5 4 3 4 5 1 5 3 36 

5 5 5 5 4 1 5 2 1 4 3 35 

6 5 4 5 4 3 5 2 3 4 2 37 

7 5 5 5 3 1 5 1 3 2 3 33 

8 4 5 5 1 1 5 2 3 1 2 29 

9 5 5 5 5 4 5 2 1 5 1 38 

10 4 5 5 4 1 3 1 3 4 2 32 

11 5 5 4 4 2 4 1 4 1 1 31 

12 5 5 4 4 2 4 1 1 1 1 28 

13 5 5 5 4 1 2 1 1 1 1 26 

14 5 5 2 2 1 4 2 1 3 2 27 

15 5 4 5 4 4 5 3 3 4 5 42 

16 5 5 5 4 1 5 1 1 4 1 32 

17 4 5 5 5 1 4 1 1 2 3 31 

18 5 4 4 5 1 4 1 1 1 1 27 

19 4 5 4 5 1 4 1 1 1 2 28 

20 5 4 5 3 1 2 5 4 5 5 39 

21 4 5 5 5 1 5 1 1 4 1 32 

22 5 5 5 5 1 5 1 2 1 1 31 
 

Quadro 5 – Tabulação das respostas da pesquisa de opinião do universo de controle 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

Como na etapa anterior, nesta, proceder-se-á à análise de consistência dos 

instrumentos. Apenas para lembrar, no universo experimental, apenas os quesitos VIII 

e IX foram consistentes, com graus respectivos de 2,0 e 2,5. Vejamos, agora, o cálculo 

do grau de consistência dos quesitos do instrumento aplicado na escola do universo de 

controle. 

Verificaram-se como consistentes os quesitos V e IX, com graus de 
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consistência 2 e 3, respectivamente. O quesito IX coincidiu como consistente em 

ambas as escolas. Foram inconsistentes os quesitos I, II, III, IV, VI, VII, VIII e X, com 

os respectivos graus 0,5, 0,75, 1,0, 1,0, 0,5, 1,5, 1,25 e 1,5. 

A seguir, serão tabulados e analisados os quesitos deduzidos como consistentes, 

após a submissão de todos ao cálculo de consistência proposto por Likert.  

No quadro VI, foram tabulados respostas aos quesitos da pesquisa de opinião da 

escola do universo de controle para cálculo do grau de consistência.  

 

EDUCANDO I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 

15 5 4 5 4 4 5 3 3 4 5 42 

20 5 4 5 3 1 2 5 4 5 5 39 

9 5 5 5 5 4 5 2 1 5 1 38 

6 5 4 5 4 3 5 2 3 4 2 37 

Σ ma 20 17 20 16 12 17 12 11 18 13 156 

Σ me 18 20 16 12 4 15 6 6 6 7 110 

Diferença 2 -3 4 4 8 2 6 5 12 6 46 

Consistência 0,5 

-

0,75 1 1 2 0,5 1,5 1,25 3 1,5   

13 5 5 5 4 1 2 1 1 1 1 26 

14 5 5 2 2 1 4 2 1 3 2 27 

19 4 5 4 5 1 4 1 1 1 2 28 

8 4 5 5 1 1 5 2 3 1 2 29 
 

Quadro 6 – Cálculo de grau de consistência dos quesitos da pesquisa de opinião  

no universo de controle 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Como se pode observar, apenas os quesitos V e IX apresentaram-se como consistentes. 

Uma das alternativas seria a reformulação dos quesitos inconsistentes e sua reaplicação. No 

entanto, esta alternativa foi descartada, restando o abandono dos quesitos inconsistentes para 

efeitos deste trabalho. 

A seguir, buscou-se tabular e analisar as respostas dos quesitos consistentes (V e IX), 

conforme se pode conferir nos quadros 7 e 8. 

Quesito VII – (   ) A prática da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo 

professor(a), nada acrescentou em meu aprendizado sobre características textuais. 

 

OPÇÕES N° % 

Discordo totalmente 14 63,64 

Discordo parcialmente 3 13,64 
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Não tenho opinião formada 2 9,09 

Concordo parcialmente 2 9,09 

Concordo totalmente 1 4,55 

TOTAL 22 100,00 
 

Quadro 7 – Tabulação e análise do quesito V da pesquisa de opinião do universo de controle 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Buscou-se, com este quesito, investigar se a devolução das provas corrigidas e 

comentadas pelo(a) professor(a) impacta positivamente, ou não, de modo específico prático e 

direto numa dada questão, constituinte do plano de trabalho em Língua Portuguesa, do oitavo 

ano escolar, que são as características textuais. 

 O quesito V apresentou grau de consistência 2,0, atendendo, desse modo, o que exige 

a Escala de Likert para ser considerado em uma pesquisa de opinião. Dos sujeitos 

pesquisados, 77,28% discordam total ou parcialmente e apenas 13,64% concordam parcial ou 

totalmente com a afirmação do item. 

 Portanto, fica claro que, para a imensa maioria dos educandos entrevistados, a prática 

da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor(a), foi importante, ou seja, 

acrescentou, favoreceu o aprendizado dos pesquisados na questão específica referida no 

quesito. 

 

Quesito IX – (   ) A prática da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo 

professor(a), em nada afeta o aprendizado dos alunos, uma vez que o mais importante é 

saber a nota que se tirou referente ao que foi pedido na prova. 

 

OPÇÕES N° % 

Discordo totalmente 7 31,82 

Discordo parcialmente 2 9,09 

Não tenho opinião formada 2 9,09 

Concordo parcialmente 7 31,82 

Concordo totalmente 4 18,18 

TOTAL 22 100,00 
 

Quadro 8 – Tabulação do quesito IX da pesquisa de opinião do universo de controle 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

  

A assertiva IX apresentou grau de consistência atendendo àquilo que exige a Escala de 

Likert, ou seja, 3,0 (três). Dos entrevistados, 40,91% discordaram total ou parcialmente e 

exatos 50%, por outro lado, concordaram parcial ou totalmente com a afirmação.  
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 Há aqui uma curiosidade: este quesito é coincidente em ambos os universos. Isso 

significa que necessita de maior cuidado em sua interpretação. 

 Conforme observado no universo experimental, aqui, no de controle, a hesitação é 

ainda maior: as opiniões se dividem entre os que discordam total ou parcialmente e os que 

concordam parcial e totalmente. Significa dizer que é quase imperceptível a tendência de 

opinião dos entrevistados nesta escola, no tocante à importância ou não da devolução das 

provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor(a), no aprendizado dos alunos. 

 

 

3.1.3 Pesquisa de opinião: universo experimental e de controle 

  

 

 Considerando a divisão de opiniões, seja no universo experimental tomado 

isoladamente, seja no de controle, tornou-se necessário considerá-los em conjunto, também à 

luz da Escala de Likert. Por isso, realizou-se a tabulação e análise a seguir explicitadas. 

 

EDUCANDO I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 

1 5 4 4 5 1 5 1 1 2 1 29 

2 3 4 3 5 3 5 2 4 5 4 38 

3 1 2 4 5 4 3 5 4 3 1 32 

4 5 4 4 5 1 5 2 5 1 2 34 

5 5 2 4 4 5 5 1 1 4 1 32 

6 5 5 4 4 2 1 2 2 4 2 31 

7 5 2 4 5 1 5 2 1 3 5 33 

8 5 2 1 4 1 5 4 3 5 4 34 

9 5 3 3 5 1 5 3 3 1 3 32 

10 3 3 4 4 3 5 1 1 4 2 30 

11 5 1 4 4 5 1 4 4 2 5 35 

12 5 5 3 5 2 5 3 1 1 2 32 

13 5 5 5 5 1 5 1 5 2 1 35 

14 3 3 4 3 2 2 2 1 1 1 22 

15 5 4 4 3 1 1 5 3 1 4 31 

16 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 41 

17 5 5 4 5 1 5 1 1 1 1 29 

18 3 4 2 1 1 4 3 1 3 3 25 

19 4 5 3 5 3 4 2 3 5 3 37 

20 5 4 3 4 1 4 1 2 1 1 26 

21 5 4 5 4 1 5 1 1 5 1 32 

22 5 5 5 4 1 5 1 1 3 3 33 

23 4 5 5 4 2 1 1 3 4 5 34 

24 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 37 

25 4 2 5 4 3 4 5 1 5 3 36 

26 5 5 5 4 1 5 2 1 4 3 35 
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27 5 4 5 4 3 5 2 3 4 2 37 

28 5 5 5 3 1 5 1 3 2 3 33 

29 4 5 5 1 1 5 2 3 1 2 29 

30 5 5 5 5 4 5 2 1 5 1 38 

31 4 5 5 4 1 3 1 3 4 2 32 

32 5 5 4 4 2 4 1 4 1 1 31 

33 5 5 4 4 2 4 1 1 1 1 28 

34 5 5 5 4 1 2 1 1 1 1 26 

35 5 5 2 2 1 4 2 1 3 2 27 

36 5 4 5 4 4 5 3 3 4 5 42 

37 5 5 5 4 1 5 1 1 4 1 32 

38 4 5 5 5 1 4 1 1 2 3 31 

39 5 4 4 5 1 4 1 1 1 1 27 

40 4 5 4 5 1 4 1 1 1 2 28 

41 5 4 5 3 1 2 5 4 5 5 39 

42 4 5 5 5 1 5 1 1 4 1 32 

43 5 5 5 5 1 5 1 2 1 1 31 
 

Quadro 9 – Tabulação da pesquisa de opinião nos universos experimental e de controle 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Como foi afirmado, objetivando-se resultados ainda mais satisfatórios, do que aqueles 

conquistados na tabulação de cada escola individualmente, buscou-se realizar tabulação das 

respostas dos dois universos em conjunto. 

 É possível certificar-se, portanto, com esta última verificação concernente ao universo 

global, quesitos verdadeiramente consistentes e que, por isso, necessitam de maior atenção. 

 Na sequência, pode-se conferir os quesitos consistentes da tabulação dos universos em 

conjunto. 

 

EDUCANDO I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 

36 5 4 5 4 4 5 3 3 4 5 42 

16 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 41 

41 5 4 5 3 1 2 5 4 5 5 39 

2 3 4 3 5 3 5 2 4 5 4 38 

30 5 5 5 5 4 5 2 1 5 1 38 

19 4 5 3 5 3 4 2 3 5 3 37 

24 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 37 

27 5 4 5 4 3 5 2 3 4 2 37 

25 4 2 5 4 3 4 5 1 5 3 36 

Σ ma 41 37 38 37 30 39 27 23 42 31 147 

Σ me 40 39 32 33 11 33 13 10 14 13 257 

Diferença 1 -2 6 4 19 6 14 13 28 18 -110 

Consistência 0,11 -0,22 0,67 0,44 2,11 0,67 1,56 1,44 3,11 2,00   

14 3 3 4 3 2 2 2 1 1 1 22 

18 3 4 2 1 1 4 3 1 3 3 25 

20 5 4 3 4 1 4 1 2 1 1 26 

34 5 5 5 4 1 2 1 1 1 1 26 
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35 5 5 2 2 1 4 2 1 3 2 27 

39 5 4 4 5 1 4 1 1 1 1 27 

33 5 5 4 4 2 4 1 1 1 1 28 

40 4 5 4 5 1 4 1 1 1 2 28 

1 5 4 4 5 1 5 1 1 2 1 29 
 

Quadro 10 – Cálculo do grau de consistência dos quesitos do instrumento de coleta de 

opinião no universo total 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Observa-se, no quadro acima, os quesitos V, IX e X como consistentes, apresentando 

os graus 2,11, 3,11 e 2,00, respectivamente, atendendo, desse modo, o que pede a Escala de 

Likert, ou seja, grau igual ou maior que 2,00. 

 Considerando que o quesito VIII e o IX foram consistentes no cálculo deste grau no 

universo experimental e que o V e o IX foram consistentes no cálculo do mesmo grau no 

universo de controle, apenas o quesito X apareceu como consistente quando se considera todo 

o universo pesquisado. 

 Apesar de os quesitos V, VIII e IX já terem sido tabulados e analisados, cada um em 

seu respectivo universo (experimental e de controle), eles precisam ser de novo tabulados e 

analisados, porque, mudando o universo, mudam-se completamente os dados. Por isso, todos 

os três quesitos, agora apontados como consistentes no universo total da pesquisa, serão 

tabulados e examinados a seguir. 

  

Quesito V – (   ) A prática da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo 

professor(a), nada acrescentou em meu aprendizado sobre características textuais. 

 

OPÇÕES N° % 

Discordo totalmente 25 58,14 

Discordo parcialmente 6 13,95 

Não tenho opinião formada 5 11,63 

Concordo parcialmente 4 9,30 

Concordo totalmente 3 6,98 

TOTAL 43 100,00 
 

Quadro 11 – Tabulação e análise do quesito V do universo total 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Com grau de consistência 2,11, procurou-se investigar, com este item, se a devolução 

das provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor(a) impacta positivamente, ou não; de 

modo específico, uma questão referente ao plano de trabalho, qual seja, as características 
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textuais. Constata-se que 72,09% discordam total e parcialmente desta afirmação; 16,28% 

concordam parcial ou totalmente da mesma afirmação. 

 Diante da expressiva maioria, ou seja, 72,09% discordando da assertiva negativa em 

relação ao impacto da devolutiva no processo de ensino-aprendizagem, pode-se dizer que, no 

universo total, a tendência de opinião é pela atribuição  da importância do procedimento dos 

professores que devolvem as provas corrigidas e comentam-nas com os alunos. 

 Há que ressaltar que o quesito V, embora não ratifique sua consistência no universo 

experimental, é consistente nos universos de controle e geral, em que 77,28% e 72,09%, 

respectivamente, dos entrevistados discordam total ou parcialmente da assertiva. 

 Portanto, a imensa maioria dos discentes entende ser a devolução de provas 

importante, impactando positivamente em seu aprendizado, de modo específico quanto às 

características textuais.  

 Analisemos, a seguir, o quesito IX. 

 

Quesito IX – (   ) A prática da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo 

professor(a), em nada afeta o aprendizado dos alunos, uma vez que o mais importante é 

saber a nota que se tirou referente ao que foi pedido na prova. 

 

OPÇÕES N° % 

Discordo totalmente 14 32,56 

Discordo parcialmente 5 11,63 

Não tenho opinião formada 5 11,63 

Concordo parcialmente 11 25,58 

Concordo totalmente 8 18,60 

TOTAL 43 100,00 
 

Quadro 12 – Tabulação do quesito IX do instrumento de coleta de opinião do universo total 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 Pode-se afirmar que este quesito é, seguramente, o mais consistente, uma vez que sua 

consistência se repete nas três tabulações. 

 Ressaltando-se, mais uma vez, o quesito IX, teve como objetivo servir de instrumento 

de controle do quesito I, na tentativa de despertar maior reflexão por parte dos entrevistados, 

quanto à hipótese da pesquisa. 

 O quadro 12 apresentou 44,19% discordando total ou parcialmente e 44,18% 

concordando parcial ou totalmente da afirmação. Verifica-se aqui um absoluto empate técnico 

na opinião dos sujeitos entrevistados. 
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 Buscou-se, com a assertiva do quesito IX, certificar-se da importância da devolução 

das provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor(a), em função da aprendizagem dos 

alunos. Depreende-se do resultado apresentado que os entrevistados se dividiram em sua 

opinião quanto ao real objetivo da devolução das provas.  

 É possível deduzir que a tentativa de provocar os sujeitos entrevistados quanto ao objetivo 

da devolução de provas trouxe à tona o que ainda está muito presente nas avaliações realizadas 

em nossas escolas, ou seja, as provas se expressam com muita força, de acordo com as escolas 

pesquisadas, como mera oportunidade de verificação de nota. Ademais, que a devolução de 

provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor(a) existe, acontece, não deixa de ser uma prática 

na ação avaliativa dos docentes. Porém, o que transparece na pesquisa de opinião é que o seu foco 

se concentra muito fortemente em saber qual foi a nota que se tirou na prova. 

 Contudo, pode-se afirmar que nem tudo está perdido, uma vez que outra metade 

discorda da afirmação, ou seja, entende que a devolução de provas não se presta apenas à 

comunicação das notas, mas que seu objetivo é, também e principalmente, a aprendizagem. 

 Curiosamente, a similaridade deste quesito nas três tabulações, consiste também nas 

porcentagens apresentadas em cada universo: no universo experimental, 47,62% discordam 

total ou parcialmente e 38,10% concordam parcial ou totalmente; no universo de controle 

40,91% discordam total ou parcialmente e 50% concordam parcial ou totalmente; no universo 

total dos entrevistados, 44,19% discordam total ou parcialmente e 44,18% concordam parcial 

ou totalmente. Verifica-se, portanto, no cômputo geral dos entrevistados, uma grande 

hesitação. A opinião dos pesquisados revela, nitidamente, a presença equilibrada de duas 

realidades nas práticas avaliativas: uma que tem na nota sua preocupação central e outra 

centrada no processo de ensino-aprendizagem. Porém, um olhar mais profundo pode captar o 

que de fato “denunciam” tais opiniões. Nas palavras de Ferraz e Macedo (2008),  há uma 

parcela grande de educadores(as), talvez a maioria, que deseja abandonar provas, notas, 

conceitos e galgar livremente os caminhos da avaliação. Mas não sabem como fazê-lo. O que 

colocar no lugar desses instrumentos? Por conta disso, oscilam entre o que determinam as 

instituições com seus modelos tradicionais, que conferem poder de medir, classificar, 

controlar, selecionar e coagir, e a tentativa de implantar outros instrumentos, mais adequados 

a uma avaliação diagnóstica, somativa, democrática, dialógica e inclusiva. 

 É possível antever que tal limitação ou impotência está na atividade solitária dos 

professores, em todos os níveis, ressalvadas as exceções que confirmam a regra, em que o(a) 

educador(a) acaba incorporando um individualismo crítico-niilista e vira presa fácil da 
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competitividade e do antagonismo com seus colegas de profissão e com os alunos. Neste 

sentido, Paulo Freire (2011c, p. 95)  alerta:  

 

O antagonismo entre duas concepções, uma, a “bancária”, que serve à dominação; 

outra, a problematizadora que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. 

Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição educador – educando, 

a segunda realiza a superação. 

 

 Parece impossível a superação dessa situação de “pés em duas canoas”, de oscilação 

entre querer mudar e entrar no terreno instável do novo, buscando fazer o melhor, e manter-se 

na confortável e equilibrada posição atual. Esta oscilação decorre do que se poderia chamar de 

“esquizofrenia pedagógica”, na qual os docentes acabam caindo e sofrem horrivelmente, 

porque estão sempre em conflito consigo mesmos, aspirando a utopia e executando a distopia 

e, como afirma Romão (2011)  acabam adoecendo, com a síndrome de burn-out. Esta 

oscilação e os consequentes sintomas da síndrome mencionada acabam passando por osmose 

para os estudantes. 

 A seguir, ver-se-á como se comportou o quesito X na tabulação e análise do universo 

total. 

 

Quesito X – (   ) A prática da devolução de provas corrigidas e comentadas pelo 

professor(a), não contribuiu com meu aprendizado quanto à utilização dos verbos
11

 em 

um texto prescritivo
12

. 

 

OPÇÕES N° % 

Discordo totalmente 16 37,21 

Discordo parcialmente 9 20,93 

Não tenho opinião formada 8 18,60 

Concordo parcialmente 5 11,63 

Concordo totalmente 5 11,63 

TOTAL 43 100,00 
 

Quadro 13 – Tabulação do quesito X do instrumento de coleta de opinião do universo total 
Fonte: Pesquisa de campo (2013).  

 

 A assertiva do quesito X teve grande consistência (2,00) no universo total, atendendo, 

portanto, aos padrões da Escala de Likert. 

 Neste quesito, 58,14% discordam total ou parcialmente da afirmação; 23,26% concordam 

parcial ou totalmente dela e 18,60% não têm opinião formada. Assim, a maioria dos entrevistados 

                                                 
11

  O verbo num texto prescritivo tem de estar no modo indicativo, ordenando. 
12

  Assume um caráter um tanto quanto coercitivo, que tem que seguir ao “pé da letra”, como por exemplo, um 

contrato, um artigo da Constituição, um edital etc. 
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discorda da assertiva de que a devolução de provas corrigidas e comentadas não contribuiu com o 

aprendizado na questão específica, referente à utilização dos verbos em um texto prescritivo. 

 Pode-se inferir, por meio do quadro 13, que a devolução de provas corrigidas e 

comentadas pelo professor é, seguramente, uma oportunidade privilegiada de aprendizagem 

de acordo com os estudantes das duas escolas. Nela, conforme demonstrado na opinião dos 

educandos, há uma chance a mais para avançar no aprendizado, até mesmo de questões 

pontuais como sugere a afirmação contida no quesito. 

 

 

3.2 Análise das entrevistas 

 

 

 Com o objetivo de coletar informações necessárias para a pesquisa, realizou-se 

entrevista em profundidade com educandos e educadores, mais especificamente, uma 

educanda e um educando de cada escola, e seus respectivos educadores (um educador e uma 

educadora da disciplina de Língua Portuguesa). 

 Optou-se por realizar entrevistas não diretivas, pois as entrevistas abertas 

proporcionam maior possibilidade de diálogo, maior liberdade para o entrevistado que, sem 

constrangimento, expõe seu pensamento, bastando ao pesquisador ser discreto, animador, 

escutar atentamente e cuidar para que tudo seja registrado (SEVERINO, 2007).  

 Cada sujeito, antes do início da entrevista, foi informado que a pesquisa trata da 

possibilidade de melhoria do processo de conhecimento referente à avaliação da 

aprendizagem, refletindo, mais especificamente, sobre a devolução de provas corrigidas e 

comentadas pelo(a) professor(a). 

 Em clima de confiança, os entrevistados foram assegurados de que seus nomes, nome 

da instituição ou quaisquer agentes citados seriam mantidos em absoluto sigilo. Assegurou-se, 

do mesmo modo, que, em vista de qualquer desconforto ou constrangimento, poderiam 

interromper a entrevista a qualquer momento. 

 Cientes da finalidade da pesquisa, todos os entrevistados assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com as normas do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Nove de Julho (Anexo A). É oportuno esclarecer que, em vista da 

necessidade de manter o sigilo dos entrevistados, seus nomes foram trocados e cada 

entrevistado será chamado pelo nome de um(a) educador(a) brasileiro(a) de renome. 
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3.2.1 Entrevista em profundidade com estudantes 

 

 

 Os sujeitos educandos foram ordenados e camuflados com os nomes dos educadores 

brasileiros da seguinte forma: 

 Sujeito 1 – Anália Franco
13

, mulher, 13 anos, 8
o
 ano do ensino fundamental ciclo II, 

estudante (entrevistada em 22 de outubro de 2013). 

 Sujeito 2 – Paulo Freire
14

, homem, 13 anos de idade, escola experimental, 8
o
 ano do 

ensino fundamental ciclo II, estudante (entrevistado em 22 de outubro de 2013).  

 Sujeito 3 – Heloísa Marinho
15

, mulher, 13 anos de idade, escola de controle, 8
o
 ano do 

ensino fundamental ciclo II, estudante (entrevistada em 22 de outubro de 2013). 

                                                 
13

  Anália Franco nasceu em Resende (RJ), em 10 de fevereiro de 1896. Diplomou-se como normalista em 1872. 

Com 16 anos de idade, em um concurso promovido pela Câmara de São Paulo, foi nomeada para exercer o 

cargo de professora primária. Criou várias “Escolas Maternais” e “Escolas Elementares”. Em 1902, instalou 

o “Liceu Feminino”, com o objetivo de preparar professoras para a direção daquelas escolas, com o curso de 

dois anos para as professoras de “Escolas Maternais” e três anos para as de “Escolas Elementares”. Anália 

Franco mantinha escolas reunidas na capital e escolas isoladas no interior do Estado de São Paulo, escolas 

maternais e creches na capital e no interior do Estado, bem como bibliotecas anexas às escolas, escolas 

profissionais de arte tipográfica, curso de escrituração mercantil, prática de enfermagem e arte dentária, de 

línguas, música, desenho, pintura, pedagogia, costura, bordados, flores artificiais e chapéus. Ao final da vida, 

Anália Franco tinha constituído 71 escolas, 2 albergues, 1 colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para 

crianças órfãs, uma banda musical feminina, 1 orquestra, 1 grupo dramático, além de oficinas para 

manufatura, em 24 cidades do interior e da capital. Anália Franco faleceu em São Paulo, no dia 20 de janeiro 

de 1919, vítima da gripe espanhola. 
14

  Paulo Freire nasceu em Recife (PE), no dia 19 de setembro de 1921, sendo considerado um dos pensadores 

mais importantes da história da pedagogia. Cursou Direito na Universidade de Recife, em 1942. Foi Diretor 

do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria (SESI) no Estado de Pernambuco, em 

1946. Foi Diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade de Recife, em 1961. Nesse 

mesmo ano, realizou as primeiras experiências de alfabetização popular que resultou no famoso e 

importantíssimo Método Paulo Freire. Perseguido pelo Golpe Militar, em 1964, foi preso por 70 dias. Exilou-

se, por pouco tempo, na Bolívia e no Chile permaneceu por cinco anos, onde produziu sua obra máxima 

Pedagogia do oprimido. A partir de 1969, foi professor visitante na Universidade Harvard e Cambridge. 

Viveu também em Genebra, na Suíça; foi consultor educacional em Guiné-Bissau e Moçambique. Após a 

Anistia, voltou para o Brasil, em 1980. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, na cidade de São Paulo e, de 

1989 a 1991, exerceu o cargo de Secretário da Educação da cidade de São Paulo, governo da então petista, a 

prefeita Luíza Erundina. Foi o brasileiro mais homenageado da história: ganhou 41 títulos de Doutor Honoris 

Causa de universidades, como Harvard, Cambridge e Oxford. A Lei nº 12.612, de 13 de abril de 2012, o 

declarou “Patrono da Educação Brasileira”. O IV Seminário Internacional de Educação, realizado entre os 

dias 5 e 7 de novembro de 2013, no Campus Memorial da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), cidade 

de São Paulo/Brasil, abordou o tema “Paulo Freire e a Educação Superior”, ano em que se comemorou o 

cinquentenário da experiência de Angicos, primeira aplicação pública do Método Paulo Freire. Paulo Freire 

faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. 
15

  Heloisa Marinho nasceu em 14 de setembro de 1903, na cidade de São Paulo. Iniciou seus estudos no 

Colégio Metodista de Petrópolis. Concluiu os cursos secundário e normal no Rio de Janeiro. Graduou-se em 

Pedagogia e Psicologia na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e completou sua formação na 

Alemanha, onde realizou curso de especialização e estagiou por algum tempo na Universidade de Frankfurt. 

Em 1934, foi admitida como assistente na seção de Psicologia Educacional da Escola de Professores do 

Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Trabalhando com crianças que frequentavam o jardim de infância, 

dedicou-se à pesquisa do desenvolvimento da linguagem, produzindo, ao longo de sua carreira, cerca de 

quinze artigos e quatro livros sobre educação infantil: Vida e educação no Jardim de Infância, editado em 
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 Sujeito 4 – Florestan Fernandes
16

, homem, 13 anos de idade, escola de controle, 8
o
 

ano do ensino fundamental ciclo II, estudante (entrevistado em 22 de outubro de 2013). 

 Sujeito 5 – Fernando de Azevedo
17

, homem, 36 anos de idade, escola experimental, 

escolarização em ensino superior, professor (entrevistado em 22 de outubro de 2013).  

 Sujeito 6 – Nísia Floresta
18

, mulher, 36 anos de idade, escolaridade superior, 

educadora (entrevistada em 22 de outubro de 2013). 

 No primeiro momento da análise buscou-se saber qual a importância da avaliação, 

como o entrevistado se sente nos momentos de prova e por quê. 

 Neste aspecto, Anália Franco afirma: 

 

A avaliação que a gente faz é separada por bimestre, a gente faz de acordo com que 

o que a gente aprende nesses bimestres e depois a gente, o professor [...] é [...] 

corrige as provas, devolve pra a gente né [...] é isso. A gente sempre fica, né, um 

                                                                                                                                                         
1952, com mais duas edições até 1967; Vida, educação e leitura, publicado em 1976; Currículo por 

atividades, em 1978; Estimulação essencial, em 1978. Publicou também grande número de artigos que 

expressam os resultados de suas pesquisas no domínio da aquisição e desenvolvimento de linguagem no pré-

escolar. Heloisa Marinho pode ser considerada uma educadora de grande influência ao se pensar em 

educação dos pequenos no Brasil. Faleceu em 1994, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). 
16

  Florestan Fernandes nasceu no dia 22 de julho de 1920, em São Paulo (SP), onde começou a trabalhar como 

auxiliar, numa barbearia, aos seis anos de idade, e também foi engraxate. Em 1941, ingressou na Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, formando-se em Ciências Sociais. 

Em 1945, iniciou sua carreira docente como assistente do professor Fernando de Azevedo, na cadeira de 

Sociologia II. Foi aposentado compulsoriamente pela ditadura militar em 1969. Foi defensor da escola 

pública e eleito deputado constituinte, pelo Partido dos Trabalhadores, em 1986, reelegendo-se para a 

Câmara dos Deputados,  em 1990. Foi Visiting Scholar na Universidade de Coimbra e na Universidade de 

Yale; professor titular na Universidade de Toronto e, a partir de 1978, foi professor na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Florestan Fernandes faleceu em 10/08/1995 após uma cirurgia. 
17

  Fernando de Azevedo nasceu em São Gonçalo do Sapucaí (MG), em 2 de abril de 1894. Aos vinte e dois 

anos de idade, foi professor substituto de Latim e Psicologia no Ginásio do Estado em Belo Horizonte; de 

Latim e Literatura na Escola Normal de São Paulo; de Sociologia Educacional no Instituto de Educação da 

USP; catedrático do Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da USP. Professor emérito da mesma faculdade. Em 1933, quando Diretor Geral da Instituição Pública de 

São Paulo, promoveu reformas consubstanciadas no Código de Educação. Fundou, em 1931, e dirigiu por 

mais de 15 anos, na Companhia Editora Nacional, a Biblioteca Pedagógica Brasileira (BPB). Foi redator e o 

primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (A reconstrução educacional no Brasil), 

em 1932, em que se lançaram as bases e diretrizes de uma nova política de educação. Fernando de Azevedo 

faleceu em São Paulo no dia 18 de setembro 1974. 
18

  Nísia Floresta, batizada como Dionísia Gonçalves Pinto. Educadora, escritora e poetisa, Nísia Flores 

Brasileira Augusta nasceu em 12 de outubro de 1810, em Papari, Rio Grande do Norte, filha do português 

Dionísio Gonçalves Pinto com a brasileira Antonia Clara Freire. Em 1828, quando tinha 17 anos de idade, 

seu pai foi assassinado em Recife, para onde a família tinha se mudado, por contrariar os interesses dos 

poderosos de Olinda. Em 1831, ela dá seus primeiros passos nas letras, publicando, em um jornal 

pernambucano, uma série de artigos sobre a condição feminina. Do Recife, já viúva, vai para o Rio Grande 

do Sul onde se instala e dirige um colégio para meninas. A Guerra dos Farrapos interrompe seus planos. 

Muda-se para o Rio de Janeiro, onde funda e dirige o Colégio Brasil e Augusto, notável pelo alto nível de 

ensino. Nísia Floresta foi escritora e educadora numa época em que as mulheres viviam sob intensa repressão 

de uma sociedade patriarcal que as mantinha distantes de qualquer assunto alheio ao ambiente doméstico, ou 

que exigisse uma reflexão mais profunda. Militante feminista, tema recorrente em seus livros na educação, 

sua luta foi sempre pela igualdade entre os gêneros. Queria para as meninas a educação e não apenas 

bordados, como dizia. Nísia Floresta faleceu na França em 1885, após setenta e cinco anos vividos e quinze 

obras publicadas, além de incontáveis artigos na imprensa brasileira. 
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pouco nervosa, mas a gente estuda bastante pra sair bem, dá o máximo de si. É que a 

gente não sabe o que vai cair na prova, tem uma noção mais ou menos. 

 

 Observa-se, nas palavras de Anália Franco, uma fala carregada de sentido, indicando 

que a devolução existe “[...] o professor [...] é [...] corrige as provas, devolve pra gente né 

[...]”. Contudo, a conotação é de que, embora todo o esforço do educador em fazer a 

devolução de provas e mesmo buscar fazer desse momento oportunidade de aprendizado, 

permanece, subliminarmente, a concepção conservadora, tradicional de avaliação; verifica-se 

que há uma data predeterminada para a prova, portanto, como se ela fosse um fim em si 

mesma: “[...] é separada por bimestre [...]”. Revela-se controladora, coercitiva e seletiva: “[...] 

a gente sempre fica, né, um pouco nervosa, mas a gente estuda bastante pra sair bem, dá o 

máximo de si”. Mais do que a preocupação saudável para com o aprender, há um nervosismo 

“[...] pra sair bem [...]”, para tirar boa nota na prova. 

 Paulo Freire, respondeu à questão com a seguinte assertiva: 

 

Sim, a avaliação é boa; os professores assim se preparam bastante pra fazer esse tipo 

de provas e as provas, assim, eles testam o conhecimento da gente e as perguntas, 

assim, são bem focadas no assunto do caderninho
19

, que cada bimestre nós trocamos. 

Eu acho bom assim que também a devolução, às vezes, assim, é boa porque o aluno 

pode ver o que errou e pode recuperar esse erro na próxima vez, se for repetir a 

mesma pergunta em outra prova. Então eu fico meio nervoso porque, às vezes, eu 

não sei direito a resposta; assim, eu devo ter esquecido e também eu fico um pouco 

ansioso, assim, porque, às vezes, tem alguma pergunta que eu possa até saber mas 

pelo nervosismo eu posso acabar errando. 

  

 Depreende-se que – do mesmo modo presente na fala do sujeito anterior –, embora 

ocorra a devolução de provas corrigidas, elas sejam comentadas pelo(a) professor(a) (“[...] eu 

acho bom que também a devolução assim é boa [...]”), igualmente a concepção tradicional 

coercitiva e controladora está presente (“[...] eles testam o conhecimento da gente [...]”). A 

preocupação está em não errar mais e, não, em aprender: “Então eu fico meio nervoso [...] às 

vezes tem alguma pergunta que possa até saber, mas pelo nervosismo eu posso acabar 

errando”. Como não deduzir dessa fala uma concepção classificatória e até mesmo 

excludente, presente não apenas nas práticas avaliativas, mas que também assim se revelam 

nas ações pedagógicas do dia a dia do processo de ensino-aprendizagem? 

 Para Heloisa Marinho, a avaliação, e especialmente a devolução, embora não a cite 

literalmente, tem um sentido mais próximo do que se espera em vista da aprendizagem 

libertadora: 

                                                 
19

  Caderno do aluno que compõe um conjunto de documentos do currículo oficial do Estado de São Paulo, 

organizado por bimestre e por disciplina, apresentando situações de aprendizagem que orientam e favorecem 

os educandos em suas atividades educativas. 
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Eu acho que a avaliação, essa avaliação é muito boa porque os professores, eles 

querem saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Por isso, quando a gente 

pega a prova e tá tudo corrigido, os professores fazem uma releitura da prova e vê o 

que a gente acertou e o que não, daí a gente fica sabendo mais ou menos o que a 

gente sabe e o que a gente não sabe, por isso a gente pode aprender o que a gente 

não sabe. 

  

 Entretanto, ela deixa transparecer a persistência do ranço de uma concepção 

conservadora da avaliação, quando afirma: “Eu fico meio nervosa, eu não sei, é que eu tenho 

que vê como eu tô eu sei que eu sei, mas na hora de passá eu não”. 

 Nas palavras de Florestan Fernandes: 

 

Ah, a avaliação é boa quando a gente faz, porque quando a gente tem alguma 

dúvida, os professores ajuda; tem alguma, por exemplo, um pouco difícil. A gente 

vai e pergunta pro professor, ele pega e ajuda a gente, daí é fácil. 
 

 Do modo como se sente nos momentos de prova, Florestan Fernandes responde: “Ah, 

bem nervoso, [...] a gente sabe a pergunta mais tem medo de errar. Daí o medo. Porque eu não 

quero errar e quero aprender o certo”. 

Observa-se, no primeiro momento da fala deste sujeito, um clima muito propício para 

o diálogo e a interação entre educador e educandos; evidencia-se, portanto, uma concepção 

mais democrática e dialógica nas práticas avaliativas. Porém, nem mesmo aqui se pode 

descartar a importância de se tirar boa nota na prova, apontando para práticas avaliativas nas 

quais abrir mão da nota como algo central ainda permanece no campo das meras aspirações 

ideais. É o que transparece no segundo momento desta fala: “Ah, porque a gente tem medo 

de, por exemplo, a gente sabe a pergunta mais tem medo de errar. Daí o medo”. 

Há que se perguntar por que o medo? Donde vem esse medo? Por que medo de errar? 

Por que conceber o erro nessa visão? 

Deduz-se, a partir das falas dos quatros sujeitos (educandos) entrevistados, que, apesar 

de acompanhada de caráter coercitivo e controlador, a avaliação tem, nas oportunidades da 

devolução das provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor(a), uma considerável 

potencialidade para o aprendizado dos estudantes. 

Suscitados a responder sobre a devolução das provas corrigidas pelos professores e se 

elas são, no momento da devolução, comentadas; se a devolutiva é importante, como é feita e 

se ela contribuiu para o diálogo entre educador  e educandos, responderam da forma como se 

segue. 

Anália Franco: 
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Sim, devolve, todos os professores. Eles corrigem, colocam as questões, às vezes, na 

lousa e falam o que a gente errou, o que aconteceu, a gente não entende eles explica 

pra gente saber porque a gente errou [...] ajuda bastante também a gente pro nosso 

aprendizado [...] porque a gente sabe no que exatamente a gente errou, para a gente 

poder corrigir [...] o professor ele conversa com a gente, explica bem explicado até a 

gente, quando a gente não entende ele explica de novo, até a gente conseguir 

entender bem o que a gente errou. 

  

 Depreende-se da resposta do sujeito mencionado ser a devolução de provas corrigidas 

e comentadas, de fato, importante para o aprendizado dos educandos, especialmente no que se 

refere à descoberta dos erros e à sua superação. 

 Já Paulo Freire afirmou: 

 

[...] a maioria das vezes, os professores explica tudo, assim, o que errou, o que 

acertou e fala, assim, no que podia ter sido melhor estudado, assim, mostrando os 

erros, falando que podia melhorar, assim, no próximo bimestre, mas também elogia 

se tirou boa nota, assim, oito, nove. 

 

 Perguntado sobre se, especificamente, o professor da Língua Portuguesa faz a 

devolução de provas, respondeu: “na sala, ele vai explicando porque errou, como que poderia 

ter feito para acertar a pergunta e assim por diante”. 

 E quanto à importância para o aprendizado, respondeu: “Sim, acho que seria melhor 

sim, porque o aluno via o que errou e tentava melhorar no próximo bimestre pra, quem sabe, 

tirar uma nota melhor”. 

 No que se refere à contribuição para o diálogo, via a devolução de provas da seguinte 

maneira: “Sim, o aluno pega mais confiança no professor, acha que ele pode ajudar ele a ir 

mais longe, ajudando, assim, no futuro, profissional e pessoal”. 

 Por meio das respostas deste sujeito é possível inferir que a devolução de provas 

significa um grande passo na direção da aprendizagem dos educandos. Contudo, é recorrente 

que a nota, mais uma vez, se apresente incólume, demarcando seu espaço no processo de 

avaliação. 

 Para Heloisa Marinho, a devolução das provas é feita da seguinte maneira: “Eles 

corrigem todas, depois eles vêm e comentam e a gente passa a prova de novo no caderno; daí 

a gente fica sabendo o que a gente errou, o que não”. 

 E quando responde sobre a importância para o aprendizado, afirma: “Sim, acho 

correto. Porque, assim, a gente fica sabendo o que a gente sabe ou não, daí é melhor [...] que 

aí eu posso vê o que errei ou não”. 

 Na fala deste sujeito, mais especificamente, e nas respostas de modo geral dos demais 

entrevistados, é possível deduzir que as práticas da devolução de provas corrigidas e 
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comentadas pelo(a) professor(a), salvo raríssima exceção, não são acompanhadas de 

problematização que estimule e desafie o educando, contentando-se apenas em ratificar as 

respostas corretas e as incorretas. 

 Florestan Fernandes assim se manifestou, quando indagado sobre o mesmo tema: 

 

Sim, quando eles não corrigem no caderno, na lousa, eles mandam copiar no 

caderno e fazer o certo. [...] Ah, porque quando a palavra „tá errada ele pega e 

circula, né? Daí, ele pega e coloca o certo na frente; daí, fica bem melhor pra saber 

qual é o certo. 

 

 Mais uma vez aparece, nas palavras de Florestan Fernandes, uma preocupação 

implícita com o educando, no sentido de conferir logo a resposta correta, registrando-a em seu 

caderno. Transparece, novamente, a ausência do questionamento que poderia incitar o 

educando a produzir seus saberes e, não apenas, copiar a resposta certa. Parece oportuna a 

pergunta: Em que medida a devolução de provas, alicerçada nessa prática, efetivamente 

contribui para acelerar e aprofundar o processo de ensino-aprendizagem? 

 Indagados sobre a devolução de provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor(a), 

no sentido de contribuírem para a aprendizagem, além de facilitarem, igualmente, o trabalho 

do(a) professor(a) em sua maneira de ensinar, os sujeitos responderam como se segue. 

 Anália Franco afirmou: “Acho que sim. [...] ah, eu creio que, para ele, ele tá ajudando 

o aluno mais; que ele sabe que o aluno é capaz de ir mais pra frente; então, isso ele sabe que 

tá ajudando e o aluno melhora com isso”. 

 Paulo Freire assim respondeu: 

 

Sim, favorece porque ele começa a conhecer o aluno assim; começa a ver o jeito que 

o aluno tá começando entender a matéria e sabe como explicar pro aluno 

especificamente; é, sabe como explicar a matéria pro aluno pra ele entender, pra ser 

melhor na prova. 

 

  Heloisa Marinho manifestou-se assim: “Arrã, favorece muito; assim, ele pode 

manter o controle e saber o que os alunos sabem”. 

 Florestan Fernandes respondeu: “Ajuda porque, por exemplo, ele pega, ensina, por 

exemplo, uma pessoa que já aprendeu, e pega e vai ensinando a outra; daí, fica bem mais 

melhor pro professor e para os alunos”. 

 Pode-se deduzir das respostas dos educandos que a devolução de provas favorece 

também ao(à) professor(a), enquanto proporciona a ele(a), maior conhecimento a respeito de 

seu aluno. 
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3.2.2 Entrevista em profundidade com educadores 

  

 

 Solicitados para que falassem sobre a avaliação da aprendizagem, sua importância e 

como é sua prática avaliativa, os educadores assim se manifestaram: 

 Fernando de Azevedo: 

 

Bom, a avaliação, sem dúvida alguma, ela é super importante, porque ela nos 

fornece meios para refletir, o que é que precisa ser ensinado, o que o aluno aprendeu 

e, sem dúvida, é um ponto de partida para o professor nortear os seus próximos 

passos dentro do ensino-aprendizagem. [...] Tudo começa através de um contrato: o 

que avaliar, quando avaliar e porque avaliar. Depois desse contrato feito com os 

alunos, a aprendizagem ela acontece de vários jeitos, não só através de uma prova, 

mas, sim, pela aquisição das habilidades. Por exemplo, na Língua Portuguesa você 

pode avaliar o aluno através de um teatro, de uma dança, de uma leitura de um livro, 

exposição de um livro, através de uma piada. Então, há meios diferentes a ser 

avaliado; depende muito do que você quer avaliar naquele momento. 

  

 Para Nísia Floresta, a avaliação da aprendizagem também é importante: “Com certeza. 

Desde que ela tenha objetivo de diagnosticar as dificuldades realmente do aluno e, com isso, 

possa, e o professor trabalha com base nela, nas dificuldades”. 

 Observa-se, nessas respostas, que a importância da avaliação coaduna-se com aspectos 

da avaliação em processo, que parecem fazer parte das práticas avaliativas desses educadores. 

 Com relação ao que fazem com o resultado das avaliações, manifestaram-se da forma 

como seguem as respostas. 

 Fernando de Azevedo assim se manifestou: 

 

Bom, primeiro, você descobre o que o aluno não aprendeu; depois, você volta a 

rever com, no seu plano, o que você queria ensinar para seus alunos, quais 

habilidades eram seguidas naquele bimestre, naquela prova. Nesse momento, é hora 

de ver onde você está, onde os alunos estão e onde você precisa chegar com eles. 

 

 Nísia Floresta já respondeu assim: 

 

[...] depois de avaliá-los e fazer com eles a devolutiva, eu aproveito pra, muitas 

vezes, refazer o meu plano, refazer a minha metodologia, porque, às vezes, o que eu 

tô falando não tá atingindo o meu objetivo e, com isso, tem um ganho a 

aprendizagem. 

 

 Percebe-se uma resposta bastante interessante, uma vez que o educador se propõe, a 

partir dos resultados das avaliações, utilizá-los como motivo para rever seu plano de trabalho, 

sua metodologia e se os objetivos foram atingidos. 
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 Quanto à reação dos educandos nos momentos de provas, assim se manifestaram os 

sujeitos educadores da pesquisa. 

 Fernando de Azevedo redarguiu: 

 

Bom, no começo, eu percebia que os alunos... eles tinham uma certa tensão à 

palavra “prova”, mas, depois de um longo trabalho, hoje já no final do terceiro 

bimestre, quarto bimestre, hoje, eu percebo que eles vivem a avaliação como algo, 

como esta, de alguma maneira vai testar, sim, mas, de uma maneira mais tranquila; 

eles vão fazer o que eles aprenderam; então, sem tanto estresse. 

  

 Percebe-se na resposta um esforço do professor em desencadear um processo mais 

democrático e dialógico. 

 Nísia Floresta, por sua vez, lamenta que os educandos deixaram de estudar para a 

prova: 

 

Olha, infelizmente, hoje, o meu ponto de vista... os alunos, eles deixaram de estudar 

para as provas. Não sei se é o sistema, não sei o que acontece, mas se você comparar 

o antes e o hoje, o aluno não tem tanta preocupação mais, ele não tá preocupado em 

nota, em ser melhor, em sempre tá conseguindo melhoria. Então, no meu ponto de 

vista, ele não tá tão nervoso mais, ele não fica nervoso, ele apenas fica, ele se mostra 

desinteressado. [...] Acho que é falta de motivação; eles não têm um porquê, eles 

não vê, mesmo que você fale, demonstre, eles parecem inertes. 

 

 A fala deste sujeito retrata a banalização das provas, exames e testes. Ademais, revela 

uma concepção conservadora de avaliação e uma descrença em relação aos alunos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os dados deste trabalho apontam para uma realidade dividida entre o desejo de 

mudança e a impotência frente a uma estrutura institucional estática e fria. De um lado, 

apresentam iniciativas afinadas com uma prática de avaliação baseada em uma concepção 

mais democrática, dialógica e inclusiva e, de outro lado, concepções preconceituosas e 

classificatórias insistem em fundamentar e justificar práticas avaliativas quantitativistas e que 

confundem avaliação com a mera medida. 

 A escola pública básica sempre foi cobiçada por todos e quaisquer tipos de Estados, 

para servir como instrumento ideológico das classes dominantes. Obviamente, nesse escopo, 

encontra-se a avaliação da aprendizagem, sempre presente no cotidiano escolar, fazendo da 

sala de aula seu espaço privilegiado. Para se comprovar a lamentável verdade desta afirmação, 

basta observar o que faz, hoje, por todo o mundo, o Estado avaliador que substituiu o Estado 

de Bem-Estar (Welfare State), estabelecendo as avaliações unificadas e classificatórias, os 

rankings, sempre conducentes à competitividade e aos odiosos “bônus” e... às penalidades.   

 Buscou-se, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, o esforço para aprofundar as 

reflexões sobre o objeto de estudo referente à devolução das provas corrigidas e comentadas 

pelo educador aos educandos. Empenhou-se na busca da contribuição para o resgate da 

avaliação da aprendizagem enquanto verificação de conhecimentos e estratégias voltadas para 

a reorganização e replanejamento docente e discente, no processo de ensino-aprendizagem. 

 Em vista disso, foi imprescindível pesquisar tal objeto junto aos educandos e 

educadores de escolas públicas, com a finalidade de identificar em que medida a devolução de 

provas corrigidas e comentadas contribui, na opinião dos pesquisados, para aquele processo 

educacional. 

 Para melhor entendimento da questão, tomou-se como eixo a categoria de análise 

“dialogicidade” na perspectiva de Paulo Freire, uma vez que, segundo este pensador da 

educação, não se faz educação problematizadora e, portanto, libertadora fora do diálogo. 

 Constituíram-se, para o empreendimento do corpo deste trabalho, três capítulos, 

procurando, primeiro, realizar um levantamento das produções sobre avaliação da 

aprendizagem que abordam com destaque o objeto de estudo desta dissertação. O segundo 

capítulo apresentou o perfil socioeconômico dos discentes das escolas do universo 

experimental e do de controle.  
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 Percebeu-se, nessa primeira entrada no universo empírico, que a maioria dos 

educandos pesquisados é parda ou mulata. Pertencem a famílias pouco numerosas, cujos 

filhos oscilam de zero a quatro. Contudo, há que se observar que ter determinado número de 

irmãos e irmãs não significa que vivam sob o mesmo teto, devido à conjuntura familiar dos 

dias atuais. A opção religiosa indicou que a imensa maioria é católica, 57% e 69%, nos 

universos experimental e de controle, respectivamente. Quanto à escolaridade da mãe e do pai 

dos educandos entrevistados, em ambas as escolas, observa-se que, respectivamente, 31% e 

68% não concluíram o ensino fundamental. Quanto à profissão da mãe, 44% estão em 

trabalho informal (sem registro), no universo experimental, e 58% trabalham como 

empregadas domésticas, no universo de controle. A profissão dos pais dos discentes 

entrevistados, no universo experimental, é, em sua maioria, profissional liberal (35%)
20

. Os 

pais dos discentes do universo de controle já apresentam 26% trabalhando no comércio e 21% 

como profissionais liberais, indicando a dura realidade daqueles que muito pouco 

frequentaram a escola, e que, portanto, têm dificuldade de uma melhor inserção no mercado 

de trabalho. 

 Quanto à renda familiar mensal, verificou-se que 57% das famílias do universo 

experimental ganham até um salário mínimo e, no universo de controle, 69% ganham de um 

até três salários mínimos. Dependentes dessa renda, constata-se que mais da metade das 

famílias do universo experimental tem entre duas a quatro pessoas. Ainda nesse aspecto, o 

universo de controle tem quase a metade, ou seja, 47% das famílias têm quatro dependentes. 

Os que moram na zona urbana representam a imensa maioria, ou seja, 96% na escola de 

universo experimental e 95% na de controle. Quanto à casa própria, apesar das dificuldades 

econômico-financeiras constatadas, ter casa própria é privilégio da maioria em ambos os 

universos, isto é, 91% na escola de universo experimental e 79% na de controle. 

 Destaca-se como gritante, na expressão do levantamento, o nível de escolaridade 

extremamente baixo tanto das mães quanto dos pais dos educandos, em ambos os universos, o 

que, sem dúvida, reverbera negativamente na aprendizagem dos filhos e filhas. 

 Como afirma Rodrigo (2009, p. 27): 

 

Todos sabem que o bom ou mau desempenho estudantil não depende 

exclusivamente daquilo que o aluno recebe da escola e que o grande aproveitamento 

da aprendizagem escolar é amplamente determinado pela primeira educação, aquela 

que o indivíduo recebe em casa ou em seu grupo social. Nesse âmbito, manifestam-

se as desigualdades socioeconômicas que se traduzem em desníveis culturais. 

                                                 
20

 Lembrando, mais uma vez, que, aqui, profissional liberal se parece com o trabalhador sem registro. 
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 Objetivou-se no terceiro capítulo medir tendência de opinião dos educandos, referente 

ao impacto positivo ou negativo da devolução de provas, corrigidas e comentadas pelo(a) 

professor(a), no processo de ensino-aprendizagem. 

 A referida tendência de opinião foi medida com base na Escala de Likert, a partir da 

verificação do grau de consistência das afirmações propostas, com o objetivo de auxiliar na 

interpretação desta pesquisa. 

 A tendência de opinião dos educandos pesquisados, dos universos experimental e de 

controle, em seu cômputo geral, ou seja, considerando-se cada universo em separado e ambos 

em conjunto, apresentou, como consistentes, os quesitos V, VIII, IX e X. Em todos eles, a 

tendência majoritária das opiniões indica ser a devolução de provas corrigidas e comentadas 

impactantes positivamente para o processo de ensino-aprendizagem. 

 Entretanto, no quesito IX que, inclusive, é consistente nas três tabulações, os sujeitos 

pesquisados apresentaram grande hesitação, expressa na porcentagem dos três quadros de 

tabulação, que apresentaram números muito próximos entre os que discordam total e 

parcialmente e os que concordam parcial e totalmente.  

 É pertinente, então, afirmar que a assertiva do quesito IX foi a que levou os educandos 

pesquisados a pensarem com mais atenção. Não é demais lembrar, mais uma vez, que o 

referido quesito serviu como controle do quesito I. 

Deduz-se que, para os pesquisados, a devolução de provas corrigidas e comentadas 

pelo(a) professor(a) é importante – quando não para a aprendizagem, vale para conferir a nota 

que se tirou na prova. Tal indecisão nas respostas acena, possivelmente, para uma dicotomia 

resultante das ações pedagógicas presentes no cotidiano das escolas que, inexoravelmente, 

repercute do mesmo modo nas práticas avaliativas: a nota é o mais importante em qualquer 

processo avaliativo. 

Associou-se, neste trabalho, pesquisa de opinião e entrevistas em profundidade. Para 

esta última, optou-se por entrevistar um educando e uma educanda de cada universo e seus 

respectivos educadores, somando, desse modo, seis sujeitos entrevistados. 

Buscou-se comparar as falas dos dois sujeitos da escola experimental, Anália Franco e 

Paulo Freire, com os dois da escola de universo de controle, Heloisa Marinho e Florestan 

Fernandes. Para Anália Franco e Paulo Freire, quando se procurou saber sobre a importância 

da avaliação e como se sentem nos momentos de prova, ratificaram sua importância, mas 

deixaram transparecer, em suas palavras, o caráter coercitivo e classificatório da avaliação. 

Heloisa Marinho e Florestan Fernandes, da escola de controle, coincidentemente, reafirmam a 

importância da avaliação, expressando, do mesmo modo, grande avanço na direção da 
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aprendizagem libertadora. Contudo, a concepção de avaliação tradicional, usada nas práticas 

dos educadores, também persiste, fato que fica claro nas manifestações de “nervosismo” e 

“medo de errar” dos alunos. 

Quanto, especificamente, ao que representa a devolução de provas corrigidas e 

comentadas pelo(a) professor(a), Franco e Freire, da escola experimental, têm opinião 

convergente, afirmando que tal iniciativa ajuda bastante, proporcionando ao educando 

verificar o que errou e tentar melhorar no bimestre subsequente. Entretanto, mais uma vez, 

evidencia-se o que subjaz na prova: “Pra, quem sabe, tirar uma nota melhor”. 

Ainda com relação à mesma questão, Marinho e Fernandes, da escola do universo de 

controle, têm opinião semelhante aos sujeitos da escola experimental. Vêm à tona, de modo 

recorrente, os dois lados da moeda, ou seja, apresentaram-se, no bojo das respostas, duas 

concepções de avaliação: a) uma com visão mais dialógica e democrática, na direção da 

reformulação do trabalho realizado, na revisão do caminho percorrido, buscando conferir as 

possíveis falhas; b) outra, centrada no fazer certo, em tirar nota boa na prova. 

Os sujeitos (educandos) de ambas as escolas, são coincidentes também, em suas falas, 

quando solicitados a responder se a devolução de provas contribui para o diálogo entre 

educador e educando. Anália Franco e Paulo Freire, da escola experimental, afirmam que o 

educador conversa com os educandos, explica bem explicado, explica de novo e o educando 

pega mais confiança no educador. Para Marinho e Fernandes, da escola de controle, o 

educando fica mais familiarizado com o educador, ambos ficam mais próximos um do outro. 

Quanto às respostas dos sujeitos educadores, Fernando de Azevedo (escola 

experimental) e Nísia Floresta (escola de controle) são unânimes quanto à importância da 

avaliação. Contudo, discordam no tocante à reação dos educandos nas oportunidades de 

provas. Para Fernando de Azevedo (escola experimental), de início, os educandos revelavam 

certa tensão; porém, após longo trabalho, percebe mais tranquilidade nos educandos, ficando 

eles(as) sem tanto estresse. Nísia Floresta (escola de controle), por sua vez, tem ponto de vista 

negativo quanto à reação dos educandos nos momentos de prova, justificando que eles não 

estudam mais para prova, são desinteressados e, por isso, não ficam nervosos nos momentos 

de aplicação desse instrumento de verificação da aprendizagem. 

Todas as respostas parecem ser muito reveladoras: indicam que, na escola de universo 

experimental, a devolução de provas acontece de modo mais dialógico, democrático e 

libertador, enquanto que, na escola de controle, ou ela não existe, ou, quando ocorre, dá-se de 

modo tradicional, priorizando-se a nota a ser tirada na prova.  
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Contudo, a resposta de Nísia Floresta, destoa também daquilo que respondem os 

sujeitos (educandos) da mesma escola de controle, pois para estes, Heloisa Marinho e 

Florestan Fernandes, se não há motivação para a aprendizagem, propriamente dita, há muita 

motivação para a busca da identificação da nota. 

Pode-se concluir, a partir da observação dos dados apresentados na pesquisa de 

tendência de opinião, obviamente, considerando-se apenas os quesitos consistentes, que a 

devolução de provas corrigidas e comentadas pelo(a) professor(a) impacta positivamente no 

processo de ensino-aprendizagem, corroborando a hipótese desta dissertação. 
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Eu. ______________________________________________________________, após ter 

lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas a respeito deste estudo 

referente à Dissertação de Mestrado intitulada “A importância da devolução das provas 

corrigidas e comentadas pelo professor no processo de ensino-aprendizagem”, conduzido pelo 

Prof. Dr. José Eustáquio Romão (orientador) e Prof. Walter Martins de Oliveira (orientado), 

contatados respectivamente, pelos e-mails e telefones, jer@terra.com.br (11 36659312) e 

waltermartins2006@yahoo.com.br (11 941838373), CONCORDO VOLUNTARIAMENTE,  

em participar desta pesquisa. 

 

 

 

Guapiara, ____ de ______________________ de ______________. 

 

__________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO B – ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE (EDUCANDOS) 

 

 

A devolução de provas corrigidas e comentadas pelo(a) educador(a) 

 

Walter Martins de Oliveira 

 

SUJEITO 1 

 

Walter: Você poderia contar um pouco sobre o que você acha da avaliação da aprendizagem? 

Sujeito 1: A avaliação que a gente faz é separada por bimestre, a gente faz de acordo com o 

que a gente aprende nesses bimestres e depois a gente, o professor ... é ... corrige as provas, 

devolve pa gente né .... é isso. 

Walter: Como você se sente nos momentos de prova? Nervoso(a), ansioso(a), tranquilo(a)? 

Por quê? 

Sujeito 1: A gente sempre fica né um pouco nervosa, mais a gente estuda bastante pa sair 

bem, dá o máximo de si. 

Walter: Por que você fica, sempre fica um pouco nervosa? O que você acha disso? 

Sujeito 1: É que a gente não sabe o que vai cair na prova, tem uma noção mais ou menos.  

Walter: Então, não saber o que vai cair, isto te preocupa? 

Sujeito 1: Sim, às vezes. 

Walter: Como, normalmente, ocorrem as provas com sua turma? 

Sujeito 1: Acontece como em todas as salas, tem um período certo para acontecer, todo 

bimestre, aí tem uma data certa. 

Walter: Os seus professores fazem a devolução das provas corrigidas e comentadas para 

vocês, alunos? 

Sujeito 1: Sim, devolve, todos os professores. 

Walter:  Como ele fazem isso? 

Sujeito 1: Eles, depois que eles corrigem, eles entregam pra gente, alguns deixa a prova com 

a gente e outros pegam a prova de novo. 

Walter: E quando eles entregam a prova para vocês, o que eles dizem e o que eles fazem? 

Sujeito 1: Eles corrigem, colocam as questões, às vezes na lousa e falam o que a gente errou, 

o que aconteceu. A gente não entendeu, eles explica pra gente saber porque a gente errou. 
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Walter: E o professor de Língua Portuguesa, por exemplo, especificamente, ele faz a 

devolução das provas corrigidas e comentadas aos alunos?  

Sujeito 1: Sim, faz. 

Walter: E, exatamente, como ele faz? 

Sujeito 1: Bom. Às vezes ele corrigi na sala de aula mesmo e entrega, e às vezes eu mesma, 

ele pede pra entregar eu entrego, aí a gente entrega, corrigi. 

Walter: Ah! Sim. 

Walter: E você acha que seria importante para o seu aprendizado que o professor fizesse a 

devolução das provas corrigidas e comentadas para os alunos?  

Sujeito 1: Acho que sim. 

Walter: Por que você acha que sim? 

Sujeito 1: A ... porque ajuda bastante também a gente pro nosso aprendizado. 

Walter: Em que sentido exatamente ajuda bastante, você consegue dizer isso? 

Sujeito 1: Bom... porque a gente sabe no que exatamente a gente errou, para a gente poder 

corrigir. 

Walter: Ah! Sim. 

Walter: E na sua opinião, a devolução das provas comentadas e corrigidas pelo professor 

contribui com o diálogo entre professor e aluno?  

Sujeito 1: Sim. 

Walter: De que forma você acha que contribui? Por que contribui? 

Sujeito 1: Bom, porque o professor ele conversa com a gente, explica bem explicado até a 

gente, quando a gente não entende, ele explica de novo, até a gente conseguir entender bem o 

que a gente errou. 

Walter: Você poderia  explicar, dizer um exemplo de algum conteúdo que você aprendeu, e 

que você só aprendeu porque exatamente existe a devolução das provas corrigidas e 

comentadas? 

Sujeito 1: Bom, na prova de Português mesmo que eu até gabaritei a prova é, a gente estudou 

o professor esse professor de Português ele explica bem a matéria, eu gosto dele, ele explica, a 

gente não entende, ele explica de novo e assim vai. O que a gente não consegue entender, ele 

explica, a gente faz tudo certo. 

Walter: Tá certo. 

Walter: Você consegue enxergar melhor seus erros e seus acertos, muito mais claramente, 

quando há devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor?  

Sujeito 1: Sim, isso ajuda bastante. 
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Walter: Você consegue ver isso com mais clareza? 

Sujeito 1: Com certeza. 

Walter: E você acha que a devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor, 

além de ajudar na  sua aprendizagem como estudante, como aluna,  ajuda  também ao  próprio 

professor a melhor ensinar? 

Sujeito 1: Acho que sim. 

Walter: De que forma você acha que o professor aprende a melhor ensinar fazendo a 

devolução das provas corrigidas e comentadas? 

Sujeito 1: Porque, se a gente erra uma coisa, a gente às vezes não sabe porque que errou e 

com o professor explicando porque a gente errou, isso ajuda bastante. 

Walter: De que forma que esse processo ajuda também o professor a melhorar a sua forma de 

ensinar? 

Sujeito 1: Ah, eu creio que pra ele, ele tá ajudando o aluno mais que ele sabe que o aluno é 

capaz de ir mais pra frente, então isso ele sabe que tá ajudando e o aluno melhora com isso. 

Walter: Ah! Sim. 

Walter: Você tem algo mais que você lembrou e que gostaria de acrescentar agora nesta 

entrevista? 

Sujeito 1: Não, eu acho que não. 

Walter: Então tá bem. Obrigado. 

Sujeito 1: De nada. 

 

SUJEITO 2 

 

Walter: Você poderia contar um pouco sobre o que você acha da avaliação da aprendizagem? 

Sujeito 2: Sim, avaliação é boa, os professores assim se preparam bastante pra fazer esses 

tipo de provas e as provas assim eles testam o conhecimento da gente e as perguntas assim são 

bem focadas no assunto do caderninho, que cada bimestre nós trocamos. Eu acho bom assim 

que também a devolução às vezes assim é boa porque o aluno pode ver o que errou e pode 

recuperar esse erro na próxima vez, se for repetir a mesma pergunta em outra prova.  

Walter: Como você se sente nos momentos de prova? Nervoso(a), ansioso(a), tranquilo(a)? 

Por quê? 

Sujeito 2: Então eu fico meio nervoso porque às vezes eu não sei direito a resposta; assim eu 

devo ter esquecido e também eu fico um pouco ansioso assim porque, às vezes, tem alguma 

pergunta que eu possa até saber mas pelo nervosismo eu posso acabar errando. 
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Walter: Ah! Tá certo. 

Walter: E como, normalmente, ocorrem as provas com sua turma? 

Sujeito 2: Normalmente, o professor, ele pega as provas, às vezes no começo ele entrega e lê 

com a gente assim e vai explicando cada uma das perguntas pra depois na hora da prova assim 

o aluno não precisar parar a prova pra perguntar como é que faz a pergunta.  

Walter: Os seus professores fazem a devolução das provas corrigidas e comentadas para 

vocês, alunos? 

Sujeito 2: Sim, a maioria das vezes os professores explica tudo assim, o que errou, o que 

acertou, e fala assim no que podia ter sido melhor, estudando assim mostrando os erros, 

falando que podia melhorar assim no próximo bimestre, mas também elogia se tirou boa nota, 

assim oito, nove. 

Walter: E, especificamente, o professor de Língua Portuguesa, por exemplo, ele faz a 

devolução das provas corrigidas e comentadas aos alunos?  

Sujeito 2:  Sim, ele sempre faz isso, ele diz pra nós que ele quer o nosso bem, e vai 

comentando, por cada uma das pessoas da sala, ele vai explicando porque errou, como que 

poderia ter feito para acertar a pergunta e assim por diante. 

Walter: E você acha que seria importante para o aprendizado dos alunos se todos os 

professores  fizessem a devolução das provas corrigidas e comentadas?  

Sujeito 2: Sim, eu acho que seria melhor, sim, porque o aluno via o que errou e tentava 

melhorar no próximo bimestre pra, quem sabe, tirar uma nota melhor. 

Walter: E na sua opinião, a devolução das provas comentadas e corrigidas pelo professor, 

contribui para uma aproximação maior, para o verdadeiro diálogo entre professor e aluno?  

Sujeito 2: Sim, o aluno pega mais confiança no professor, acha que ele pode ajudar ele a ir 

mais longe, ajudando assim no futuro profissional e pessoal. 

Walter: E você poderia citar um conteúdo que você realmente aprendeu porque aconteceu a 

devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor de Língua Portuguesa? 

Sujeito 2: Sim, eu poderia citar também, é, ele passa umas biografias às vezes pra gente de 

Clarice Lispector; ele já passou uma vez, eu não lembro se algumas pessoas lembram ainda, 

ele passa várias outras coisas assim textos famosos assim pra gente poder tá estudando, passa 

nas provas também e pede justificativa, porque essa resposta e textos famosos, essas coisas. 

Walter: Assim, do conteúdo mesmo de Língua Portuguesa, tem um exemplo de conteúdo, 

uma questão específica que você pode imaginar, assim, isso eu aprendi porque teve a 

devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor? 
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Sujeito 2: Sim, teve uma pergunta que tinha um texto de uma pesquisa dos alunos assim, e 

daí, aquilo, eu acabei errando na prova. O professor, ele foi até a minha carteira me explicou 

porque eu tinha errado e perguntou se eu podia ser melhor. Daí eu vendo que eu tinha errado 

mesmo, daí no próximo bimestre eu acabei indo bem porque no bimestre anterior ele tinha 

explicado pra mim e falado pra mim porque eu não tinha acertado aquela pergunta. 

Walter: Você consegue enxergar melhor seus erros e seus acertos, muito mais claramente, 

quando há devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor?  

Sujeito 2: Sim, eu vejo os erros que, assim, que eu não podia ter cometido, porque eu às 

vezes, quando dá nervosismo na gente, mais depois a gente vê que foi só um erro, assim, que 

a gente pode consertar aquilo, se a gente acabar estudando e no próximo bimestre ser melhor. 

Walter: Você acha que a devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor, além 

de favorecer sua aprendizagem, favorece também ao professor em maneira de ensinar?  

Sujeito 2: Sim, favorece porque ele começa conhecer o aluno. Assim, começa ver o jeito que 

o aluno tá começando entender a matéria e sabe como explicar pro aluno especificamente. É, 

sabe como explicar como a matéria pro aluno pra ele poder entender, pra ser melhor na prova. 

Walter: E você, pra finalizar, você tem algo a mais que gostaria de comentar com relação à 

devolução de prova corrigida e comentada pelo professor? 

Sujeito 2: Não, isso é tudo mesmo. 

Walter: Obrigado, então. 

Sujeito 2: De nada. 

 

SUJEITO 3 

 

Walter: Você poderia contar um pouco sobre o que você acha da avaliação da aprendizagem? 

Sujeito 3: Eu acho que a avaliação, essa avaliação é muito boa, porque os professores, eles 

querem saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Por isso, quando a gente pega a 

prova e tá tudo corrigido, os professores fazem uma releitura da prova e vê o que a gente 

acertou e o que não, daí a gente já fica sabendo mais ou menos o que a gente sabe e o que a 

gente não sabe, por isso a gente pode aprender o que a gente não sabe. 

Walter:  E como você se sente nos momentos de prova, você fica nervosa, fica ansiosa ou 

fica tranquila?  

Sujeito 3: Eu fico meio nervosa, eu não sei, é que eu tenho que vê como que eu tô, eu sei que 

eu sei, mais na hora de passa eu não. 
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Walter: Então esse seu nervosismo, essa ansiedade é para saber como você está na sua 

aprendizagem, é isso? 

Sujeito 3: É, é isso mesmo. 

Walter: E como, normalmente, ocorrem essas provas, ou a prova com sua turma? 

Sujeito 3: Como ocorre? 

Walter: Isso! 

Sujeito 3: Assim, os professores só entregam a prova, eles leem, explicam como que é e 

depois. 

Walter: Ah! Certo. Essa é a prova em si. E os seus professores fazem a devolução das provas 

corrigidas e comentadas para vocês alunos? 

Sujeito 3: Eles corrigem todas, depois eles vem e comentam e a gente passa a prova de novo 

no caderno, daí a gente fica sabendo o que a gente errou o que não. 

Walter: Então é dessa forma que ocorre a devolução das provas corrigidas e comentadas para 

vocês? 

Sujeito 3: É dessa forma, desse jeito. 

Walter: E, por exemplo, o professor de Língua Portuguesa ele faz a devolução das provas 

corrigidas e comentadas pra vocês?  

Sujeito 3: Faz. 

Walter: E você acha que seria importante para o seu aprendizado, que o professor fizesse a 

devolução das provas corrigidas e comentadas para os alunos?  

Sujeito 3: Sim, acho correto. 

Walter: Por que você acha? 

Sujeito 3: Porque assim a gente fica sabendo o que a gente sabe ou não, daí é melhor. 

Walter: Tá certo. 

Walter: Na sua opinião, a devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor, 

contribui para o diálogo, para a interação entre o professor e aluno?  

Sujeito 3: Sim, ajuda muito, assim a pessoa não fica escrevendo muito errado, fala mais certo. 

Walter: E a conversa entre professor e aluno ou a familiaridade, a interlocução, o diálogo de 

verdade, você acha que contribui para o diálogo nesse momento da devolução? 

Sujeito 3: Contribui e muito. 

Walter: Você poderia explicar como que ocorre exatamente a devolução das provas 

corrigidas e comentadas pelo professor, especialmente o professor da disciplina de Língua 

Portuguesa? 
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Sujeito 3: Ele corrige, depois ele devolve uma por uma, depois ele a gente lê a prova, escreve 

no caderno, as resposta assim, e assim vai daí só. 

Walter: Ah! Certo. E você poderia citar um exemplo de algum conteúdo, ou de alguma 

questão que você  realmente aprendeu, graças à devolução das provas corrigidas e comentadas 

pelo professor? 

Sujeito 3: Arrã, foi os modos do texto, modo imperativo que o professor corrigiu a prova e 

trouxe pra nós, daí a gente ficou sabendo que a gente sabia mesmo. 

Walter: Ah! Certo, muito bem. E você consegue enxergar os seus erros e seus acertos, muito 

mais claramente, quando há devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor?  

Sujeito 3: Sim. Muito melhor, que aí eu posso vê o que errei ou não. 

Walter: Certo. Você acha que a devolução das provas corrigidas e comentadas pelo 

professor, além de ajudar você  na sua aprendizagem, você acha que ela favorece também ao 

professor na sua maneira de ensinar?  

Sujeito 3: Arrã, favorece muito, assim ele pode manter o controle e saber o que os alunos 

sabem.  

Walter: Tá certo. E você tem assim algo mais que gostaria de comentar sobre a devolução 

das provas corrigidas e comentadas a respeito da avaliação da aprendizagem? 

Sujeito 3: Não, acho que falei tudo que queria falar. 

Walter: Então tá bom. Obrigado. 

Sujeito 3: De nada. 

 

SUJEITO 4 

 

Walter: Você poderia contar um pouco sobre o que você acha da avaliação da aprendizagem? 

Sujeito 4: Ah, avaliação é boa quando a gente faz porque quando a gente tem alguma dúvida, 

os professores ajuda. Tem alguma, por exemplo, um pouco difícil. A gente vai e pergunta pro 

professor. Ele pega e ajuda a gente. Daí é fácil. 

Walter: Certo. Como você se sente nos momentos de prova, você fica nervoso, ansioso ou  

tranquilo? 

Sujeito 4: Ah, bem nervoso. 

Walter: Ah, nervoso?  

Sujeito 4: É. 

Walter: E por que esse nervosismo, o que você acha que, por que você acha esse nervosismo, 

vem de onde? Por que? 
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Sujeito 4: Ah, porque a gente tem medo de, por exemplo, a gente sabe a pergunta mais tem 

medo de errar. Daí dá medo. 

Walter: Certo. E esse medo de errar é porque te dá insegurança, você fica preocupado com o 

que daí, fica preocupado com a nota ou porque errou, você não quer errar? 

Sujeito 4: Porque eu não quero errar e quero aprender o certo. 

Walter: E como, normalmente, ocorrem as provas com sua turma? 

Sujeito 4: Tudo bom, porque ninguém cola muito um do outro, cada um faz o seu que sabe. 

Walter: E os seus professores, eles fazem a devolução das provas corrigidas e comentadas 

para vocês? 

Sujeito 4: Sim, quando eles não corrigem no caderno, na lousa, eles mandam copiar no 

caderno e fazer o certo. 

Walter: Ah! Daí eles mandam vocês escreverem no caderno, daí vocês escrevem o certo? 

Sujeito 4: Isso. 

Walter: Isso ajuda você em quê? 

Sujeito 4: A aprender mais porque a gente errou, eles ensinam o certo daí. 

Walter: Ah! Certo. E, exatamente, o professor ou a professora de Língua Portuguesa faz a 

devolução das provas corrigidas e comentadas? 

Sujeito 4: Sim. 

Walter: Como é que ela faz? 

Sujeito 4: Ele é professor, ele pega, ele fala tudinho primeiro, daí ele lê o texto e vai 

perguntando pra nós se está certo ou errado as perguntas. 

Walter: E você acha que seria importante para o seu aprendizado que o professor fizesse a 

devolução das provas corrigidas e comentadas para os alunos?  

Sujeito 4: Ah, sim, é mais melhor pra aprender. 

Walter: Você acha que ficaria mais fácil para aprender com a devolução das provas 

corrigidas e comentadas pelo professor? 

Sujeito 4: É. 

Walter: E na sua opinião, você acha que a devolução das provas corrigidas e comentadas 

pelo professor contribui com o diálogo entre professor e aluno?  

Sujeito 4: Sim. 

Walter: De que forma você acha que contribui? 

Sujeito 4: Ah. 

Walter: Você fica mais familiarizado com o professor, fica mais próximo, isso ajuda você e o 

professor a ficarem mais próximo um do outro? 
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Sujeito 4: Ajuda. Sim porque quando a gente erra ele pega, vem na carteira, explica uma de 

cada vez, é bem melhor. 

Walter: E você poderia explicar mais especificamente como é que o professor de Língua 

Portuguesa faz devolução das provas corrigidas e comentadas aos alunos? 

Sujeito 4: Ele pega, quando ele entrega as provas, um de cada um, daí ele passa tudinho no 

caderno ou ele passa na lousa, ele vai perguntando, por exemplo, a um quem errou ele pega e 

explica, daí ele vai perguntando. Quem fala que errou, ele pega e fala o certo daí. 

Walter: Ah! Tá bem. Você teria um exemplo de algum conteúdo que você aprendeu, graças à 

devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor? 

Sujeito 4: Sim, o que eu mais aprendi foi de Matemática. 

Walter: E de Português tem algum que você lembra? 

Sujeito 4: Deixa eu ver... tem a letra, os erros. 

Walter: E você consegue enxergar melhor seus erros e seus acertos, muito mais claramente, 

quando há devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor? Como? 

Sujeito 4: Ah! Porque quando a palavra tá errada ele pega e circula, né. Daí ele pega e coloca 

o certo na frente. Daí fica bem mais melhor pra saber qual é o certo. 

Walter: Ah! Tá certo. Você acha que a devolução das provas corrigidas e comentadas pelo 

professor, além de favorecer sua aprendizagem, favorece também ao professor em maneira de 

ensinar? De que forma? 

Sujeito 4: Ajuda porque, por exemplo, ele pega, ensina por exemplo uma pessoa que já 

aprendeu, ele pega e vai ensinar a outra. Daí, fica bem mais melhor pro professor e para os 

alunos. 

Walter: Então, você acha que o professor, fazendo a devolução das provas corrigidas e 

comentadas aos alunos, ele também melhora o jeito de ensinar? 

Sujeito 4: Melhora porque a maioria das pessoas aí aprendem mais um pouco. 

Walter: Tá certo. E o professor também aprende mais um pouco? 

Sujeito 4: Acho que sim. 

Walter: Há algo mais que você gostaria de falar neste momento sobre a avaliação da 

aprendizagem? 

Sujeito 4: Não, só isso. 

Walter: Tá bom, então. Muito obrigado. 

Sujeito 4: De nada. 
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ANEXO C – ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE (EDUCADORES) 

 

 

A devolução de provas corrigidas e comentadas pelo(a) educador(a) 

 

Walter Martins de Oliveira 

 

SUJEITO 5 

 

Walter: Fale um pouco sobre a avaliação da aprendizagem. Ela é importante para você? Por 

quê? 

Sujeito 5: Bom, a avaliação sem dúvida alguma ela superimportante, porque ela nos fornece 

meios para refletir o que é que precisa ser ensinado, o que o aluno aprendeu, e sem dúvida é 

um ponto de partida para o professor nortear os seus próximos passos dentro do ensino 

aprendizagem. 

Walter: E como você avalia seus alunos? 

Sujeito 5: Bom, primeiro, tudo começa através de um contrato, o que avaliar, quando avaliar 

e por que avaliar. Depois desse contrato feito com os alunos, a aprendizagem ela acontece de 

vários jeitos, não só através de uma prova, mas sim pela aquisição das habilidades. Por 

exemplo, na Língua Portuguesa você pode avaliar o aluno através de um teatro, de uma dança, 

de uma leitura de um livro, exposição de um livro, através de uma piada. Então, há meios 

diferentes a ser avaliado. Depende muito do que você quer avaliar naquele momento. 

Walter: Na sua opinião, há relação entre avaliação da aprendizagem do aluno e o ensino do 

professor?  

Sujeito 5: Com certeza. Porque quando o professor é, executa a avaliação com seus alunos, 

ele percebe que os alunos não foram bem ou não conseguiram atingir aquela meta que foi 

combinado é hora de parar, refletir, tomar decisões, rever e, com certeza, ensinar novamente 

se for o caso.  

Walter: De que modo você aproveita o resultado das avaliações que você faz? 

Sujeito 5: Bom, primeiro você descobre o que o aluno não aprendeu, depois você volta a 

rever com, no seu plano, o que você queria ensinar para seus alunos, quais habilidades eram 

seguidas naquele bimestre, naquela prova. Nesse momento é hora de ver onde você está, onde 

os alunos estão e onde você precisa chegar com eles. 
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Walter: E como reagem os alunos, na sua opinião, na sua percepção, no seu modo de ver, nos 

momentos de provas? Eles ficam nervosos, ansiosos ou dentro de um estado de espírito 

considerado normal?  

Sujeito 5: Bom, no começo eu percebia que os alunos, eles tinham uma certa tensão à palavra 

prova, mas depois de um longo trabalho, hoje, já no final do terceiro bimestre, quarto 

bimestre, hoje eu percebo que eles vivem a avaliação como algo, como esta de alguma 

maneira vai testar sim, mas de uma maneira mais tranquila. Eles vão fazer o que eles 

aprenderam, então sem tanto estresse. 

Walter: Como você acha que as provas exercem sua força sobre os alunos, ou seja, elas ainda 

exercem uma espécie de controle sobre os alunos, no sentido de que eles estudam mais por 

causa delas, ou ficam mais atentos no cotidiano das aulas por conta das provas, ficam mais 

comportados no dia a dia por conta delas? O que você acha disso? 

Sujeito 5: A palavra prova ela tem o seu papel, acho, de uma longa data, ela vem sim com a 

característica um pouco punitiva e os alunos ainda não conseguem se livrar desse conceito. 

Queira ou não eles ainda veem a prova como algo que vai, vai seguir um número depois, vai 

ter algo assim a ser medido. Então os alunos ainda veem a prova como algo que vai resultar 

em número. Porém, cabe aí o professor direcionar o que exatamente vai ser essa prova, o que 

eles vão precisar apresentar. Então vai muito do professor como conduz, até mesmo a 

expressão prova. 

Walter: Você acha importante fazer a devolução de provas corrigidas e comentadas aos seus 

alunos?  

Sujeito 5: Com certeza. Porque se você não faz a devolutiva não tem o por que aplicar a 

prova, por que apontar que o aluno não sabe e engavetar uma prova. Pra quem? Aí fica fácil, 

mas pra quem precisa saber, quem é o maior interessado nesse jogo, nessa vida? É o aluno, e a 

devolutiva ela é cem por cento aceitável até porque é nela que o aluno irá refletir porque errou 

e possivelmente onde não vai errar mais. 

Walter: Como você percebe essa realidade no corpo docente, ou seja, a maioria faz a 

devolução das provas corrigidas e comentadas ou, ainda, a maioria não faz? Como é que você 

vê isso? 

Sujeito 5: Infelizmente a palavra prova ainda é medida para um número, uma nota, uma 

menção e muitos profissionais não valorizam essa ferramenta, que já tá feita, já tá pronta, que 

tem um indicador perfeito, que marca onde você precisa trabalhar mais, onde o aluno precisa 

melhorar, mas infelizmente são poucos os profissionais que utilizam essa ferramenta 

fundamental. 
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Walter: A que se deve essa resistência do professor em fazer a devolução das provas 

corrigidas e comentadas aos alunos? 

Sujeito 5: Primeiramente, o profissional da educação, acredito, ele ainda não parou para 

refletir na palavra avaliação, porque avaliar, em que avaliar, e o que estou querendo com essa 

avaliação. O que falta no profissional da educação é essa reflexão: para que avaliar? E não 

simplesmente pôr uma média num diário, por exemplo. 

Walter: Você acha que a devolução das provas corrigidas e comentadas aos alunos contribui 

para uma relação de diálogo, de interação entre professor e aluno?  

Sujeito 5: Com certeza. Se você fizer uma devolutiva num primeiro bimestre e você comparar 

no segundo bimestre, por exemplo, você vai ver o quanto os alunos, eles se tornaram mais 

reflexivos quanto aos seus erros. E quantos aos erros, o quanto mais você coloca a devolutiva 

na linha da reflexão, mais o aluno cresce, até porque na próxima prova, num próximo 

momento ele vai falar assim: bom, isso eu não vou fazer mais; ou seja, ele aprende 

aprendendo avaliar o que autoavaliar, na verdade, e se avaliar. 

Walter: E você percebe então, nesse contexto, que a devolução melhora esse relacionamento, 

professor e aluno? 

Sujeito 5: Com certeza. Não há dúvida, a boa devolutiva torna o aluno mais confiante, mais 

flexivo e, com certeza, ele vê o lado do professor, bom, o professor quer ensinar, pra quê? Pra 

que que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que melhorar? E isso torna o aluno mais 

confiante também. As próximas vezes ele vai se comportar de uma maneira diferente perante 

o que avaliar. 

Walter: Você acredita que a prática de devolução das provas corrigidas e comentadas ao 

aluno facilita o trabalho nas reuniões do conselho de classe/série no final do bimestre, 

clareando, especialmente para os pais/responsáveis, a vida acadêmica de seus filhos? 

Sujeito 5: Com certeza. Quando você deixa bem claro para o aluno o que e como ele tinha 

que atingir as competências, o que faltou para ele atingir as competências, de alguma maneira 

você já prepara o aluno até pra aceitar aonde ele deveria melhorar, onde ele vai melhorar, até 

mesmo um contrato, porque o aluno hoje precisa ter essa meta, o que tenho que fazer, pra que 

tenho, e com isso, com certeza, as reuniões de pais e alunos já estão mais preparadas e até 

mesmo o pai já sabe o que vai ouvir do professor, e até as metas dos próprios alunos já podem 

falar: bom, eu tenho que fazer para o próximo bimestre. 

Walter: Na sua opinião, a prática da devolução das provas corrigidas e comentadas ao aluno 

poderia apontar para um processo de ensino-aprendizagem sem obrigação de se atribuir uma 

nota ao aluno no final do bimestre? 
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Sujeito 5: Com certeza. A nota é simplesmente um número. O que está em jogo no processo 

de avaliação é quais competências foram desenvolvidas e o que o aluno conseguiu adquirir, 

onde ele avançou no decorrer daquele trabalho. Não necessariamente precisa ser através de 

um número e sim de uma autoavaliação do aluno, o que eu sabia e o que eu sei, que pode ser 

através de um teatro, de uma palestra, de um comentário, e não necessariamente merece uma 

nota e sim uma competência a mais a ser dominada. 

Walter: Professor, há algo mais que você gostaria de acrescentar neste momento sobre a 

avaliação da aprendizagem, especialmente quanto à devolução das provas corrigidas e 

comentadas ao aluno? 

Sujeito 5: Sim. O profissional que se diz professor, que está trabalhando com ser humano, ele 

precisa fazer, tornar o uso da devolutiva em instrumento poderoso no processo de ensino 

porque quando o aluno sabe que ele faz, sabe o que ele precisa, ele melhora. O ser humano 

precisa saber onde ele precisa chegar e cabe ao professor trilhar essa meta junto com o aluno, 

porque se ele não sabe pra onde vai então qualquer lugar serve. 

Walter: Obrigado, professor. 

 

SUJEITO 6 

 

Walter: Fale um pouco sobre a avaliação da aprendizagem. Ela é importante para você? Por 

quê? 

Sujeito 6: Com certeza. Desde que ela tenha objetivo de diagnosticar as dificuldades 

realmente do aluno e com isso possa, é, o professor trabalha com base nela, nas dificuldades. 

Walter: E como você avalia seus alunos? 

Sujeito 6: As dificuldades, elas aparecem; não adianta, é, não tem como encontrar na sala, por 

exemplo, todos iguais. Cada um tem uma dificuldade diferente da outra, mas no geral, 

trabalhando as dificuldades de acordo com cada aluno, dá para desenvolver um trabalho bom. 

Walter: Na sua opinião, há relação entre avaliação da aprendizagem do aluno e o ensino do 

professor?  

Sujeito 6: Com certeza. Veja bem, se acaso o professor diagnosticar a dificuldade “x” no 

aluno, o professor trabalhar aquela dificuldade, ou ele deixar de trabalhar aquela dificuldade, 

vai acarretar na aprendizagem do aluno. Se o aluno, por exemplo, eu observo, o aluno tem 

aquela determinada habilidade de mover uma atividade, eu sei que ele não sei, e eu não 

trabalho aquela habilidade nele, eu tô, tô me eximindo do meu trabalho como professora. 

Walter: De que modo você aproveita o resultado das avaliações que você faz? 
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Sujeito 6: Eu aproveito da seguinte forma: depois de avaliá-los e fazer com eles a devolutiva, 

eu aproveito pra muitas vezes refazer o meu plano, refazer a minha metodologia porque às 

vezes o que eu tô falando na tá atingindo o meu objetivo, e com isso tem um ganho a 

aprendizagem. 

Walter: E como reagem os alunos na sua opinião, na sua percepção, no seu modo de ver, nos 

momentos de provas? Eles ficam nervosos, ansiosos ou dentro de um estado de espírito 

considerado normal?  

Sujeito 6: Olha, infelizmente hoje, o meu ponto de vista, os alunos, eles deixaram de estudar 

para as provas, não sei se é o sistema, não sei o que acontece, mas se você comparar o antes e 

o hoje, o aluno não tem tanta preocupação mais, ele não tá preocupado em nota, em ser 

melhor, em sempre tá conseguindo melhoria. Então, no meu ponto de vista, ele não tá tão 

nervoso mais, ele não fica nervoso, ele apenas fica, ele se mostra desinteressado. 

Walter: A que você atribui esse desinteresse do aluno, especificamente no momento da 

prova? 

Sujeito 6: Acho que é falta de motivação, eles não têm um porquê, eles não vê, mesmo que 

você fale, demonstre, eles parecem inertes.  

Walter: Nesse sentido, você acha que a avaliação da aprendizagem, a prova em si mesma, 

tem pouco significado para o aluno? 

Sujeito 6: Ah, sim, depende, se acaso o aluno, depende do querer do aluno, se o aluno quer 

alguma coisa pra ele, pra vida e aprendizagem dele, com certeza ela é positiva, mas se ele tá 

fazendo por fazer, somente pra cumprir um padrão, um papel, tanto faz para o aluno. 

Walter: E você acha que a devolução de provas corrigidas e comentadas ajuda nesse sentido 

pra motivar os alunos? 

Sujeito 6: Ajuda, ah, sim, porque na última avaliação principalmente que eu realizei, quando 

no momento de feedback e no momento da devolutiva, a gente viu a despertar neles “poxa eu 

errei isso, e ela tava tão fácil”, então, eu acho que, quando você desenvolve pra ele uma forma 

simplificada, daí, sim, aquele momento há aprendizagem. 

Walter: Você acha que as provas, elas exercem uma espécie de controle sobre os alunos, ou 

seja, eles estudam mais por causa das provas, ficam mais atentos e mais comportados ou 

menos comportados no dia da prova? O que você acha? 

Sujeito 6: Sim, como eu já disse, infelizmente por não haver esse, esse, eu não sei como 

dizer, a forma exata de dizer essa despreocupação por parte do aluno, eu vejo que eles não 

ficam assim ansiosos, eles ficam inertes mesmo. Sem interesse, então, ah, quando você tem 



114 

assim um trabalho que vai haver avaliação, que isso vai acarretar pra você, tem um objetivo 

tudo bem, mas quando você não passa o objetivo, pra ele tanto faz. 

Walter: E você acha que a devolução de provas corrigidas e comentadas pelo aluno ajuda a 

estabelecer este objetivo? 

Sujeito 6: Com certeza. Isso surte efeito. Quando o professor, ele pega a prova, ele guarda, 

engaveta, tanto faz para o aluno; agora, quando o aluno, ele toma a prova de volta e ele vê os 

erros dele, aí existe aprendizagem porque não existe aprendizagem se o aluno não vê no que 

ele errou. No que eu errei, porque eu errei, se o professor não mostra pra ele... e você errou 

nisso daqui, vamos refazer novamente. Se ele, enquanto ele não fizer isso, ele não vai ter 

aprendizagem. 

Walter: Você faz a devolução das provas corrigidas e comentadas aos seus alunos? 

Sujeito 6: Faço. Todas elas. 

Walter: Você poderia dizer como é que você faz exatamente essa devolução? 

Sujeito 6: Sim. O primeiro momento a gente vai lendo uma a uma principalmente aquelas 

mais longas, pautando principalmente nas palavras que os alunos desconhecem, que muitas 

vezes, na hora, passa despercebido pra eles e aí a gente volta e, às vezes, uma palavrinha ali 

que faz ele erra tudo. Nessa leitura compassada, eles já vão assimilando o objetivo da questão 

e aí lá no final ele, eu não preciso falar pra ele qual é a alternativa que é correta, eles mesmos 

já sabem e sabem que errou. 

Walter: Você acha que a devolução das provas corrigidas e comentadas aos alunos contribui 

para uma relação de diálogo, de interação entre professor e aluno?  

Sujeito 6: Sim, ajuda e ajuda muito, porque o aluno, ele se sente inseguro. Ele mostra, ele vê 

que o professor se interessa pelo erro no problema dele. Então, o problema do aluno passa a 

ser o problema do professor isso já vai instigar uma amizade entre ambos. 

Walter: E na sua opinião, a realização da devolução das provas corrigidas e comentadas 

impacta positivamente na aprendizagem do aluno e também na maneira de ensinar do 

professor? 

Sujeito 6: Sim. Com certeza, acaso você tiver aquela devolutiva, você já teve aquela 

conversação, você teve aquele diálogo com o aluno e tudo isso daí vai acarretar um ganho 

dentro da educação em si. Se houvesse mais isso, tenho certeza, haveria muito mais melhora. 

Walter: Você acha que não é comum os professores fazerem a devolução das provas 

corrigidas e comentadas aos alunos? 

Sujeito 6: Não é comum, infelizmente, é a camuflagem, você fala que fez e não fez nada, 

infelizmente acontece isso ainda. 
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Walter: Então você acha que o professor, ele fala que faz, mas na prática não acontece isso? 

Sujeito 6: Não. Porque conversando com alguns alunos, às vezes eles questionam. Até 

quando a gente vai fazer essa devolutiva, mas por que você vai fazer se a maioria não faz. 

Então, existe isso, então eles próprios já vem, por que você faz? 

Walter: E você consegue detectar por que a maioria dos professores não faz a devolução das 

provas corrigidas e comentadas? 

Sujeito 6: Não sei se é porque é trabalhoso, porque você às vezes, é, às vezes o professor não 

tá preparado, né, pra que, porque elaborar a questão, às vezes o professor quando ele tá 

elaborando a prova, muitas vezes, ele não vai ver todo o contexto, às vezes, nem ele próprio, 

aquilo que tá perguntando. E quando o aluno vai e pergunta pra ele, como que ele vai dar uma 

resposta se ele próprio não sabe, e acontece isso. E acontece. 

Walter: Você acha que a prática de devolução das provas corrigidas e comentadas ao aluno, 

facilita o trabalho nas reuniões do conselho de classe/série no final do bimestre, clareando, 

especialmente para os pais/responsáveis, a vida acadêmica de seus filhos? 

Sujeito 6: Se o professor já teve esse diálogo, já conversou com os alunos, já diagnosticou os 

problemas dele e, com base nisso, já trabalhou, só vem a ter ganhos porque aí se o pai tiver 

qualquer dúvida quanto à aprendizagem do próprio filho pode-se esclarecer. Agora, como que 

o pai vai falar, aliás, como o professor vai falar ao pai das dificuldades do aluno se ele próprio 

não sabe? E é nessa hora da devolutiva que você vai conhecer o que o seu aluno fez, porque 

ele errou, porque ele acertou, ou vai achar, encontrar os porquês de tudo ali, é naquela 

devolutiva. Se não há devolutiva, não há aprendizagem. 

Walter: Na sua opinião, a prática da devolução das provas corrigidas e comentadas ao aluno 

poderia apontar para um processo de ensino-aprendizagem sem obrigação de se atribuir uma 

nota ao aluno no final do bimestre? 

Sujeito 6: Ah, sim. No caso, você não vai utilizar aquela avaliação como uma nota. É isso? 

Um meio de nota? Sim, que aí o aluno não ficaria frustrado, eu só vou querer a nota, vou ter a 

nota, porque daí o aluno não vai ter obrigação, ele vai fazer porque ele quer, ele vai aprender, 

ele vai buscar caminhos para aprender, não sendo obrigado a fazer uma coisa porque é 

imposta a ele, porque quando você impõe é, muitas vezes, não vai dar certo, o aluno vai se 

sentir coagido, obrigado, daí vai ficar nervoso e tudo mais. Agora, quando você mostra pra 

ele, através de um diálogo, de uma conversa, daí há aprendizagem, daí ele vai aprender 

realmente, porque decorar não adianta nada. Muitas vezes, o aluno decora na hora, dois dias 

depois esquece. 
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Walter: E, finalmente, você teria algo mais que gostaria de acrescentar sobre essa discussão 

aqui hoje? 

Sujeito 6: O de um ponto de vista maior, como mãe até, eu posso falar, professora e mãe, se 

acaso os professores todos adotassem esses métodos, tanto a avaliação, a atividade que o 

aluno fizesse em casa e tivesse uma devolutiva para o aluno, certamente todos iriam ganhar, o 

Brasil, de um modo geral. Porque não adianta dizer que o aluno vai para casa por exemplo, 

até um trabalho de casa, o aluno vai para a casa e se mata pra fazer, o professor praticamente 

não dá importância praquilo que ele fez. Não houve devolutiva, né, aí o professor não leu, não 

falou pra ele. Porque o aluno tem necessidade, assim como qualquer um, de saber por que 

errou, se ele foi bem, e a cobrança é grande. Muitas vezes o professor dá uma resposta, você 

fica bem, mas ele nem leu o que o aluno fez. Então, se, né, existe uma farsa muito grande 

nisso. 

Walter: Muito obrigado pela sua entrevista. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO (EDUCANDO) 
 

 

Este questionário tem como objetivo conhecer os aspectos socioeconômicos que caracterizam 

os discentes no ensino fundamental do ciclo II, 8° ano, tendo finalidade acadêmica. 

 
Nome (opcional):________________________________________________________ 

 

1)Qual é a sua idade?___________ 

 

2) Você é repetente? 

(   ) Sim                            (   ) Não 

 

3) Você se considera 

(  ) branco. 

(  ) negro. 

(  ) pardo ou mulato. 

(  ) amarelo (origem oriental). 

(  ) indígena. 

 

4) Quantos irmãos você tem? 

(   ) Nenhum 

(   ) Um 

(   ) Dois 

(   ) Três 

(   ) Quatro ou mais 

 

5) Qual sua religião? 

(   ) Católica  (   ) Espírita  

(   ) Evangélica   (   ) Adventista  

(   ) outras_________________  

 

6) Escolaridade da mãe (ou responsável por você 

do sexo feminino). 

(   ) Nunca frequentou a escola 

(   ) Não alfabetizada 

(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação 

 

7) Escolaridade do pai (ou responsável por você 

do sexo masculino). 

(   ) Nunca frequentou a escola 

(   ) Não alfabetizada 

(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação 

 

8) Profissão da mãe (ou responsável por você do 

sexo feminino). 

(   ) Estudante 

(   ) Comércio 

(   ) Funcionária pública 

(   ) Agricultura 

(   ) Profissional liberal 

(   ) Indústria 

(   ) Empregada doméstica 

(   ) Professora 

(   ) Trabalho informal (sem registro) 

 

9) Profissão do pai (ou responsável por você do 

sexo masculino). 

(   ) Estudante 

(   ) Pedreiro 

(   ) Comércio 

(   ) Agricultura 

(   ) Profissional liberal 

(   ) Professor 

(   ) Funcionário público 

(   ) Trabalho informal (sem registro) 

 

10) Renda familiar mensal 

(   ) Até um salário mínimo (R$ 678,00) 

(   ) Mais de um até três salários mínimos (R$ 

679,00 a R$ 2.034,00) 

(   ) Mais de três a cinco salários mínimos (R$ 

2.035,00 a R$ 3.390,00) 

(   ) Mais de cinco a dez salários mínimos (R$ 

3.391,00 a R$ 6.780,00) 

(   ) Mais de dez a quinze salários mínimos (R$ 

6.781 a R$ 10.170,00) 

(   ) Mais de quinze salários mínimos (R$ 10.171,00 

ou mais) 

 

11) Quantas pessoas vivem da renda familiar 

indicada na pergunta anterior? 

(   ) uma   (   ) quatro 

(   ) duas                 (   ) cinco 

(   ) três     (   ) seis ou mais 

 

12) Onde você mora? 

(   ) Zona urbana       (   ) Zona rural 

 

13) Situação atual de residência 

(   ) Casa própria   (   ) Casa financiada 

(   ) Casa alugada   (   ) Casa cedida 
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APÊNDICE B – PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 

DEVOLUÇÃO DAS PROVAS CORRIGIDAS E COMENTADAS AO ALUNO 

 

Preencha os parênteses à frente de cada afirmação com o número que corresponde à sua 

opinião, de acordo com o seguinte escala: 

 

(1) Discordo totalmente. 

(2) Discordo parcialmente. 

(3) Não tenho opinião formada. 

(4) Concordo parcialmente. 

(5) Concordo totalmente. 

 

I – (  ) A prática da devolução de provas 

corrigidas e comentadas pelo professor(a) 

contribui enormemente para o aprendizado 

dos alunos, uma vez que aponta os erros e 

os acertos, tendo em vista a melhoria na 

compreensão do que foi pedido nas provas. 

 

II – (  ) A prática da devolução de provas 

corrigidas e comentadas pelo professor(a) 

contribuiu muito em meu aprendizado 

sobre gêneros textuais. Facilitou minha 

aprendizagem em saber quais são as 

características de um texto publicitário, por 

exemplo. 

 

III – (  ) A prática da devolução de provas 

corrigidas e comentadas pelo professor(a) 

favorece meu aprendizado quanto ao uso 

da norma-padrão quando vou escrever um 

texto. 

 

IV – (  ) A prática da devolução de provas 

corrigidas e comentadas pelo professor(a) 

contribuiu para meu aprendizado em 

reconhecer a denotação e a conotação em 

um texto. 

 

V – (  ) A prática da devolução de provas 

corrigidas e comentadas pelo professor(a) 

nada acrescentou em meu aprendizado 

sobre características textuais. 

 

VI – (  ) A prática da devolução de provas 

corrigidas e comentadas pelo professor(a) 

ajudou-me a aprender em qual tempo devo 

usar um verbo quando escrevo um texto 

injuntivo ou prescritivo, por exemplo. 

 

 VII – (  ) A prática da devolução de provas 

corrigidas e comentadas pelo professor(a) 

não contribuiu com meu aprendizado na 

hora de escrever um texto de acordo com a 

norma-padrão. 

 

VIII – (  ) A prática da devolução de 

provas corrigidas e comentadas pelo 

professor(a) não me ajudou a esclarecer a 

diferença entre o significado real e 

figurado das palavras na construção de um 

texto injuntivo.  

 

IX – (  ) A prática da devolução de provas 

corrigidas e comentadas pelo professor(a) 

em nada afeta o aprendizado dos alunos, 

uma vez que o mais importante é saber a 

nota que se tirou referente ao que foi 

pedido na prova. 

 

X – (  ) A prática da devolução de provas 

corrigidas e comentadas pelo professor(a) 

não contribuiu com meu aprendizado 

quanto à utilização dos verbos em um texto 

prescritivo. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTAS (EDUCANDO) 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Nome: 

Data: 

Lugar da entrevista: 

Gênero: 

Idade: 

Nível de escolaridade: 

Ocupação: 

Contato: 

 

1. Você poderia contar um pouco sobre o que você acha da avaliação? 

2. Como você se sente nos momentos de prova? Nervoso(a), ansioso(a), tranquilo(a)? Por 

quê? 

3. Como, normalmente, ocorrem as provas com sua turma? 

4. Os seus professores fazem a devolução das provas corrigidas e comentadas para vocês 

alunos? Como ela ocorre? 

5. O professor de Língua Portuguesa faz a devolução das provas comentadas e corrigidas aos 

alunos?  

6. Você acha que seria importante, para o seu aprendizado, que o professor fizesse a 

devolução das provas corrigidas e comentadas para os alunos? Por quê? 

7. Na sua opinião, a devolução das provas comentadas e corrigidas pelo professor contribui 

com o diálogo entre professor e aluno? Por quê? 

8. Você poderia explicar como ocorre a devolução na disciplina de Língua Portuguesa? 

9. Você poderia citar um exemplo de algum conteúdo que você aprendeu graças à devolução 

das provas corrigidas e comentadas pelo professor? 

10. Você consegue enxergar melhor seus erros e seus acertos, muito mais claramente, 

quando há devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor? Como? 

11. Você acha que a devolução das provas corrigidas e comentadas pelo professor, além 

de favorecer sua aprendizagem, favorece também ao professor em maneira de ensinar? De 

que forma? 

12. Há algo mais que você gostaria de comentar? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTAS (EDUCADOR) 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Nome: 

Data: 

Lugar da entrevista: 

Gênero: 

Idade: 

Nível de escolaridade: 

Ocupação: 

Contato: 

 

1. Fale um pouco sobre a avaliação da aprendizagem. Ela é importante para você? Por quê? 

2. Como você avalia seus alunos? 

3. Na sua opinião, há relação entre avaliação da aprendizagem do aluno e o ensino do 

professor? Como? 

4. De que modo você aproveita o resultado das avaliações que você faz? 

5. Como reagem os alunos no momento de provas? Ficam nervosos, ansiosos ou dentro de 

um estado de espírito considerado normal? A que se deve a isso? 

6. Você acha que as provas exercem uma espécie de controle sobre os alunos, ou seja, eles 

estudam mais por causa das provas, ficam mais atentos e mais comportados no dia a dia das 

aulas, graças às provas? 

7. Você faz a devolução das provas corrigidas e comentadas a seus alunos? 

8. Você acha importante fazer a devolução? Por quê? 

9. Você acha que a devolução das provas corrigidas e comentadas contribui para uma relação 

de diálogo entre professor e aluno? Por quê? 

10. Na sua opinião, realizar a devolução das provas comentadas e corrigidas impacta 

positivamente na aprendizagem do aluno e na sua maneira de ensinar? Como? 

11. Você acha que a prática da devolução das provas comentadas e corrigidas ao aluno 

facilita o trabalho nas reuniões do Conselho de classe/série no final do bimestre, clareando, 

sobretudo para os pais/responsáveis, a vida acadêmica dos filhos? 
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12. Na sua opinião, a prática da devolução das provas corrigidas e comentadas ao aluno 

poderia apontar para um processo de ensino-aprendizagem sem obrigação de se atribuir uma 

nota ao aluno? Por quê? 

13. Há algo mais que você gostaria de acrescentar? 

 

 

 

 

 


