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RESUMO 

 

 

Este projeto de pesquisa para o mestrado focaliza a avaliação da aprendizagem na 

educação, tomando como perspectiva os sujeitos avaliados, quais sejam, alunos e alunas 

de educação básica de escolas públicas do Estado de São Paulo. Esta “tomada de 

perspectiva”, de certa maneira invertendo as abordagens clássicas, propõe analisar a 

avaliação a partir da ótica dos educandos. Tal inversão fundamenta-se na tese freiriana 

de que o olhar do oprimido pode nos revelar elementos distintos das visões 

hegemônicas, de forma que, não apenas nos ajuda a desvelar outras perspectivas, mas, 

no limite, contribui para a superação das antigas teses e, por consequência, para o 

avanço do conhecimento nas distintas áreas. A proposta metodológica estrutura-se em 

estudo empírico-teórico, recorrendo-se, além da literatura que aborda esta temática 

numa perspectiva dialética, às investigações quantitativa e qualitativa a Escala Likert, 

para análise de tendência de opinião, e entrevistas, como método de investigação em 

profundidade. Alunos e alunas das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio de uma escola pública do Estado de São Paulo comporão o universo desta 

pesquisa. 

 

Palavras-Chave 

Avaliação do Oprimido; Dialética; Paulo Freire; Leitura de Mundo; Pedagogia do 

Oprimido. 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

Este proyecto de investigación para el máster  se centra em la evaluación de los 

aprendizajes em la educación tomando como punto de vista de los sujetos, es decir, los 

estudiantes y alumnos de la educación básica en una escuela pública del Estado de São 

Paulo. Esa "perspectiva de hacer", e nun sentido invertir los enfoques clássicos tiene 

como objetivo analizar la evaluación desde la perspectiva de los alumnos. Tal inversión 

se basa en la teoría de Freire que disse la manera de los oprimidos ver al mundo revela 

elementos distintos de las visiones hegemónicas de manera que no sólo nos ayuda a 

descubrir otros puntos de vista, pero, en última instancia, contribuye a la superación de 

la vieja tesis y, em consecuencia, para el avance del conocimiento em las diferentes 

áreas. El marco metodológico propuesto em el estudio empírico y teórico, que había 

recurrido elaboración, además de la literatura que aborda este tema desde una 

perspectiva dialéctica, lãs investigaciones cualitativas y cuantitativas a escala Likert, 

para ver el análisis de tendências y la entrevista como método de investigación. Para el 

investigador, los alumnos (as) son la condición oprimida descrito por Paulo Freire de 

ocupar una posición aún portero mediante el proceso de aprendizaje. El universo de la 

investigación era una característica rurbana escuela y proporciona un análisis de las 

opiniones a partir de diferentes percepciones del mundo dentro de ella, es decir, los 

estudiantes (la) graduados de áreas rurales y urbanas de la misma ciudad. Es una 

reflexión sobre el aprendizaje de la evaluación bajo el sesgo de los (las) alumnos (as). 

 

Palabras clave 

 Evaluación de los Oprimidos; Dialéctica; Paulo Freire; Lectura del Mundo; Pedagogía 

del Oprimido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research Project focuses educational learning evaluation, from the perspective of 

evaluated people, as to say, basic public schools students of São Paulo state. This 

perspective inverts classic studies and analyses evaluation from the learners view. That 

inversion has as its basis the freirian thesis that says the oppressed looking can reveal 

elementsdifferent from those of hegemonic vision, revealing other perspectives and 

contributing for the overleaping of old thesis and, for that, helping the developing of 

knowledge in many fields. The methodological purpose is structured in an empirical-

theoretical study, and beyond inspiring itself in the literature that studies the theme from 

a dialectical perspective, inspires itself in quantitative-qualitative researche to Likert 

Scale, for analyzing opinion tendency, and the circle of culture as a method of deep 

investigation. For the researcher, the students (as) are the oppressed condition described 

by Paulo Freire to occupy an even keeper position in the learning process. The universe 

of research was a school rurbana feature and provided an analysis of the opinions 

starting from different perceptions of the world within it, namely students (the) 

graduates from rural and urban areas of the same city. It is a reflection on learning 

evaluation under the bias of (the) students (as). 

 

Key Words 

Evaluation of the Oppressed; Dialectic; Paulo Freire; World of Reading; Pedagogy of 

the Oppressed.  

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

Apresentação ……………………………………………………………………... 14 

Introdução ………………………………………………………………………… 19 

Capitulo I – Avaliação e suas Faces...............................………………................ 

1. Conceitos e Tipos de Avaliação .................................................................... 

2. Avaliação e seus Instrumentos ...................................................................... 

3. Refletindo sobre avaliação............................................................................. 

4. Avaliação para aprendizagem........................................................................ 

5. A sociedade está em transformação e a avaliação?........................................ 

31 

31 

35 

41 

46 

51 

Capitulo II – Avaliação sob o olhar discente...........................……….................... 55 

1. Pesquisa de Opinião...................................................................................... 

2.   Universo Experimental ................................................................................ 

3.   Universo de Controle ................................................................................... 

4.   Pesquisa de Opinião: Universo Experimental e de Controle ....................... 

55 

56 

60 

69 

Capítulo III – Avaliação na voz discente................................................................. 

1. Elaboração do Instrumento de Pesquisa....................................................... 

2. Organização para coleta de dados e entrevista............................................. 

3. Instrumento de pesquisa e entrevista............................................................ 

Considerações Finais - Avaliando, Reavaliando.......................................…..…..... 

77 

77 

78 

81 

94 

Bibliografia………...…………...…………………………………........................ 108 

Anexo I – Roteiro da Pesquisa de Opinião.................................…......................... 

Anexo II – Transcrição da entrevista com os estudantes........................................ 

114 

115 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

Para tentar demonstrar e dimensionar de que maneira o tema avaliação está 

presente em minha trajetória, retomo aqui, sucintamente, minha formação na Educação 

Básica, em que passei anos a fio tentando entender por que aquele instrumento tão 

temido por nós estudantes provocava medo, insegurança, insônia etc. Relembro-me o 

quanto as notas eram maiores nas disciplinas em que o professor atuava sem 

autoritarismos, mas, ainda assim, permanecia a incógnita: Por que tanta insegurança? 

Durante o período em que cursei o Ensino Médio, nos idos anos 80 do século 

XX, tive a oportunidade de integrar a equipe do Centro Comunitário Cidade Industrial 

(CECCI). Aquele era um espaço em que pessoas da comunidade auxiliavam no 

atendimento aos moradores do bairro Cidade Industrial, na cidade de Lorena (SP). Na 

ocasião, fui convidada a ser educadora voluntária para crianças em idade de pré-escolar 

e alfabetização. Acabei sendo contratada pela prefeitura da cidade e passei a atuar em 

uma sala de aula com crianças entre quatro e seis anos de idade. 

Devido ao sucesso do projeto junto à comunidade, houve a ampliação do 

atendimento à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e mais uma oportunidade para o 

exercício pedagógico me foi oferecida. Assumi, então, o trabalho com as crianças 

durante o dia e, à noite, com os adultos. Foi meu primeiro contato com elaboração de 

atividades avaliativas e, por mais que me esforçasse, não conseguia fugir do lugar 

comum, já que a coordenação sempre entregava prontas as provas das turmas. Meu 

trabalho consistia em aplicar, corrigir e entregar as notas das avaliações. Não havia um 

feedback nem para os alunos, nem nas reuniões que fazíamos com os demais 

educadores, para os acertos na condução das aulas expositivas.  

Deparei-me, certo dia, com a indagação de minha mãe: “O que você ensina, 

minha filha?”  Minha resposta: “Língua portuguesa, matemática, história, geografia e 

ciências”. E ela prosseguiu questionando se eu era uma professora. Em suas palavras, 

brava, indagava se eu, ao elaborar a avaliação, era muito rigorosa. Naquele momento, 

parei para pensar e disse a ela que não me considerava dessa maneira e que procurava 

sempre auxiliar os senhores e as senhoras, alunos e alunas, a responder com 

tranquilidade e exatidão as questões. Resgato esse diálogo porque, pela primeira vez, fui 

provocada a pensar sobre meu papel na aprendizagem dos alunos e alunas, bem como 

refletir sobre a importância da avaliação comoalgo a ser discutido por mim com as 
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coordenadoras, já que a turma, dentro da sala de aula, me era conhecida. Naquele 

contexto, pouco pude fazer, pois não tinha base teórica para discutir o assunto e meu 

senso comum foi formado, quase que exclusivamente, a partir de minha experiência de 

estudante que, como os demais, tinha, nas provas, o pior pesadelo.  

Vale registrar que, nesse período, minha mãe aventou a possibilidade de estudar 

e realizar um antigo sonho de se sentir inserida no universo de uma sociedade 

grafocêntrica, ou seja, dominada pela escrita e pela leitura da língua materna, nem que 

fosse apenas para fazer uma lista de compras, ou tomar um ônibus: coisas, para ela, 

muito difíceis, já que não havia estudado em um curso regular para se alfabetizar. Sabia 

escrever o próprio nome. Nas demais tarefas que exigiam além disso, atrapalhava-se. 

Matriculada, ela passou a frequentar a sala de aula com o brilho de criança nos olhos e 

com uma espécie de vontade ancestral pela aprendizagem. Logo nos primeiros 

momentos de alfabetização da minha própria mãe, deparei-me com o fato de ela estar 

em defasagem em relação aos demais alunos da turma,  transformando-se, portanto, sua 

matrícula em meu primeiro grande desafio. Porém, surpreendi-me com a rapidez com 

que ela passava a acompanhar a turma. E aprendi uma outra grande lição: perceber que 

trazer sentido ao conteúdo aplicado é o grande diferencial para um educador ou 

educadora. Percebi, também, que permitir à minha mãe o convívio com pessoas em 

diferentes níveis de aprendizagem a fez organizar os saberes adquiridos ao longo de sua 

vivência. Essa experiência mostrou-me que todos são capazes de aprender e, ainda mais, 

que os espaços de aprendizagem estão em todos os lugares pelos quais passamos e 

vivemos.  

A partir dessa vivência, passei a elaborar os instrumentos de avaliação de minha 

turma, reproduzidos no antigo mimeógrafo, que aprendi a utilizar por conta desse 

desafio. Como afirmei, naquele contexto, não tinha base teórica e meu senso comum era 

a base de minha “ciência” sobre avaliação, ou seja, construída a partir de minha 

experiência como estudante. Nessas condições, reproduzia questões, procurando 

situações trazidas por meus alunos e alunas, sem conseguir avançar nem provocar 

mudanças profundas.  Logo após esse período, pela necessidade de outro emprego para 

garantir a sobrevivência, tive de deixar o ofício de educadora, razão pela qual não pude 

acompanhar os resultados daquele trabalho. 

Outro motivo que acelerou minha saída do Projeto de Ensino da Prefeitura de 

Lorena foi a necessidade de cursar uma faculdade – privilégio que poucos poderiam 

alcançar naquela época (meados dos anos oitenta) –, por ser um sonho acalentado há 

muito tempo por mim. Iniciada em 1986, conclui a primeira graduação em História, no 
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ano de 1988, no Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal) da cidade de 

Lorena, interior do Estado de São Paulo. Vinte anos depois, concluiria o curso de 

Pedagogia, em 2008, na Universidade de São Paulo. 

Desde o início de minha carreira no magistério, numa escola pública estadual, há 

vinte e seis anos, a avaliação acompanha-me como um grande desafio. Tanto na 

tentativa da compreensão do papel dela como instrumento na verificação da 

aprendizagem, quanto na preocupação com o trabalho de sua elaboração, aplicação e 

análise como instrumento de superação e produção de conhecimentos.  

Ainda cursando a graduação em História, comecei a trabalhar como professora 

substituta em escolas estaduais de minha cidade. Naquele momento, eu não participava 

da elaboração das avaliações, mas percebia ainda o quanto ela “mexia”negativamente 

com os alunos e alunas na sala de aula. Incomodava-me a reação dos educandos e 

educandas ao serem anunciadas as datas das avaliações e a maneira como eles e elas se 

sentiam diante daquelas folhas com questões e exercícios. Observava-os durante a 

aplicação das atividades e, claro, não raro, alguns eram pegos e punidos na tentativa de 

consultar seus cadernos durante a prova. Até aquele momento, eu seguia como uma 

aplicadora das provas organizadas pelos professores responsáveis pelas turmas das 

séries finais do Ensino Fundamental.  

Foi nesse período que, por meio de minha participação ativa na Pastoral 

Universitária, tive contato com as primeiras obras de Paulo Freire. 

Após o término da graduação em História, mudei-me para a cidade de São 

Paulo. Saí de uma cidade pequena, trabalhando com poucas turmas e, de repente, estava 

na Capital do Estado de São Paulo, com uma jornada máxima de aulas permitida a 

professores da rede pública e com a responsabilidade direta pelo processo 

aprendizagem-ensino daqueles meninos e meninas.  

Naquele contexto, mesmo sem leituras sistemáticas sobre o tema, já me 

preocupava coma organizaçãodas avaliações, de forma que pudessem trazer significado 

à aprendizagem. Procurava diversificá-las, às vezes, tornando-as processuais, mas 

sempre compreendendo-as como ponto de replanejamento de minhas atividades, 

consciente de que elas revelam tanto os avanços e desafios dos alunos quanto às 

conquistas pedagógicas e incertezas dos educadores. 

Não percebia a mesma preocupação na maioria dos professores das escolas nas 

quais tive oportunidade de trabalhar. Em geral, para muitos de meus colegas, as 

avaliações serviam não apenas como instrumento de verificação das aprendizagens, 
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mas, sobretudo, como mecanismo de controle e, no limite, de punição dos alunos e 

alunas, especialmente, dos mais indisciplinados.  

Ao longo de minha carreira, procurei novas leituras e outras formações que me 

auxiliassem na compreensão crítica para uma formulação, elaboração, aplicação e 

organização do processo avaliativo em sala de aula. Um dos momentos importantes que 

considero neste processo de formação ocorreu durante minha graduação em Pedagogia, 

na Universidade de São Paulo. Lá, pude acompanhar diversos debates sobre o tema, 

especialmente, numa disciplina ministrada pela professora Elba de Sá Barreto, em que o 

tema foi abordado a partir de diferentes concepções e enfoques.  

Paralelamente a meu trabalho como professora, fui percebendo que, mesmo com 

a preocupação em aliviar a pressão sobre os alunos e alunas, introduzindo outras formas 

de avaliar, o mito da avaliação, instalado há décadas na prática pedagógica da educação 

brasileira, nunca desapareceu. De fato, percebi, principalmente com as leituras de Paulo 

Freire, que esta maneira de pensar a avaliação tem muito a ver com a forma de 

reprodução da “educação bancária” que, criticada desde a década de 1960, mantém-se 

hegemônica nos sistemas educacionais brasileiros. 

Em minha prática cotidiana, procurava utilizar diferentes propostas de avaliação, 

discutindo-as, na medida do possível e das necessidades, com as turmas com as quais 

trabalhava. E sempre ouvia dos próprios alunos uma série de manifestações que me 

levaram a entender que a avaliação limitava-se quase sempre ao momento em que os 

estudantes se sentiam julgados. 

Após dez anos atuando em sala de aula, assumi a função de coordenadora 

pedagógica na escola em que estou lotada no cargo de professora titular. A nova função 

me permitiu observar e discutir com os colegas professores o novo rosto que eu 

acreditava que poderíamos dar ao processo avaliativo. Apesar das resistências, consegui 

alguns avanços, na medida em que convencia parte do grupo de educadores a construir 

outro olhar sobre a avaliação e, principalmente, a tentar superar o caráter meramente 

punitivo desse instrumento pedagógico. Esse processo ajudou-me, também, a buscar 

novas leituras sobre o tema que, de fato, é um dos momentos mais importantes da 

prática pedagógica, seja para o educando, seja para o próprio educador no 

replanejamento de seu trabalho.  

Ao longo desses vinte e oito anos atuando em diversas funções na educação da 

rede pública estadual de São Paulo e, nesse momento, ocupando o cargo de diretora 

escolar, não tenho observado grandes mudanças na forma como é elaborada e aplicadaa 

avaliação. 
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Devido às apreensões divididas, minha curiosidade epistemológica sobre o tema 

avaliação veio crescendo e estimulando meu interesse em trabalhar com pesquisa em 

educação escolar e, de modo mais específico, com o tema da avaliação do processo 

aprendizagem-ensino. Por isso, inscrevi-me no processo seletivo para o Mestrado em 

Educação, fazendo a opção pela Linha Educação Popular e Culturas, para conhecer mais 

acerca de conceitos de educação popular e as várias correntes nela existentes. Essa 

Linha ofereceu-me a oportunidadede conhecer e compreender as possíveis intervenções 

em práticas cotidianasnos sistemas escolares, as relações entre os temas e referenciais 

teóricos e entre culturas e processos educacionais. Além disso, aprofundei meus estudos 

sobre Paulo Freire, pois o legado desse educador pernambucano é um dos principais 

referenciais dos professores-pesquisadores dessa Linha de Pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho. Com base nesses estudos 

e nesse referencial teórico é que formulei o projeto de pesquisa Avaliação do oprimido: 

Olhares discentes sobre a verificação da aprendizagem. 
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Na última década, especialmente nos últimos cinco anos, atuando como gestora 

na direção de uma escola, o tema da avaliação ocupou maior centralidade na trajetória 

profissional da autora desta dissertação. Isso ocorreu basicamente pelo fato de que 

diretores, professores, coordenadores pedagógicos e outros segmentos passaram a ser 

objeto também da avaliação, na medida em que o Governo do Estado de São Paulo 

instituiu a premiação aos profissionais cujas escolas atingissem bom desempenho no 

Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp). Estabelecia-se 

a avaliação como instrumento de premiação. Esse momento, de fato, é um marco que, 

apesar de alguns avanços, possui características muito negativas. Isso porque, além de 

gerar competições internas e entre escolas, ele retoma a velha (mas não desaparecida) 

prática conteudista que, entre outros problemas, subtrai cada vez mais a autonomia do 

educador e reforça a velha prática pedagógica da “educação bancária”, como a chamou 

Paulo Freire. 

Como é sabido, há, hoje, muitos trabalhos que abordam a avaliação da 

aprendizagem no Brasil. Em geral, salvo importantes exceções dos que abordam esse 

problema a partir da dialética teoria e prática, ou situam-se muito no campo da reflexão 

teórica, no âmbito das concepções pedagógicas, ou localizam-se no âmbito das técnicas, 

muitas vezes tendo como foco exclusivo o papel do professor. Tais dimensões são 

fundamentais, é claro, mas não são suficientes para abarcar toda a complexidade da 

avaliação. 

Neste trabalho, por meio de investigação empírica e teórica, será dada voz aos 

principais sujeitos da avaliação: os alunos e alunas da Educação Básica. Será 

demonstrado mais adiante, com os resultados desta pesquisa, tratar-se de uma opção 

epistemológica fundada na perspectiva freiriana, uma vez que Paulo Freire demonstrou 

que o olhar dos(as) oprimidos(as) traz não apenas visões diferentes sobre os fenômenos, 

mas pode contribuir significativamente para desvelá-los, encontrando mais possíveis 

caminhos para a superação de problemas neles contidos. Parece estranho, para não dizer 

inaceitável, para a comunidade acadêmica e para os intelectuais em geral, a defesa que 

faz Paulo Freire sobre a vantagem cognitiva e epistemológica do(a) oprimido(a).  
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A opção da pesquisadora pela Linha Educação Popular e Culturas deve-se ao 

interesse em trabalhar com pesquisa em educação escolar e avaliação do processo de 

aprendizagem-ensino como resultados da cultura desenvolvida na instituição sobre a 

“cultura da repetência”. Para além das aderências temáticas, a identidade se deu também 

com os referenciais predominantes na Linha de Pesquisa mencionada que são os do 

educador Paulo Freire, especialmente no que diz respeito às práticas como princípio 

legitimador das formulações teóricas e a transformação das práticas como legitimação 

política das teorias formuladas. Em suma, as interações pedagógicas que se travam em 

sala de aula, especialmente no que diz respeito ao nó górdio da educação que é a 

avaliação, foram tomadas como matéria-prima das preocupações da pesquisadora para o 

desenvolvimento do projeto desta dissertação.  

Nos últimos vinte anos, a avaliação, entendida como processo organizado e 

sistemático de diagnósticos e de medição de qualidade da aprendizagem, tem se tornado 

um dos eixos de referência para elaboração de ações e políticas educacionais de Estado 

no Brasil. Tema polêmico, tanto no pensamento da “direita” quanto no da “esquerda”, 

incorpora-se, afetando cada vez mais, direta ou indiretamente, o cotidiano dos 

educadores e dos estudantes brasileiros.  

Desde a década de 19901, o tema avaliação em educação vem se tornando uma 

das preocupações centrais dos governos, dando suporte aos discursos e fundamentos 

econômicos e político-pedagógicos das diversas reformas educacionais implementadas 

nos âmbitos federal, estadual e municipal. De acordo com as diretrizes governamentais, 

a avaliação deve apresentar caráter diagnóstico, com o objetivo de orientar novas ações 

à prática docente em sala de aula, constituindo, dessa maneira, instrumento de 

acompanhamento e replanejamento do processo de aprendizagem-ensino.  

Considerando que o trabalho pedagógico não se limita ao ato de ensinar, visto 

que, para além das questões gnosiológicas, ele é sempre permeado por implicações 

sociais, políticas, econômicas, ideológicas etc., investigar as repercussões da avaliação 

escolar na vida do educando, a partir do olhar do próprio educando, será certamente um 

trabalho de grande relevância para se compreender os avanços e recuos da Educação 

Básica no País. Na verdade, trata-se de um trabalho de meta-avalição, na medida em 

que os alunos avaliarão a avaliação, da qual são verdadeiras vítimas. A avaliação é e 

                                                 
1 Para ficar apenas no âmbito federal e no estado de São  Paulo, podem-se citar o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb), de 1990, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (Saresp), de 1996, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 1998, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp), de 2007, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), também de 2007, e o Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes, de 2004. 
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deve ser um dos pilares do processo pedagógico, sem o qual se torna impossível 

qualquer planejamento, seja no âmbito restrito da sala de aula, seja em um universo 

mais amplo de uma rede escolar ou de um sistema educacional. 

Diferentes índices avaliativos (nacionais e estrangeiros) demonstram que a 

Educação Básica brasileira está muito aquém do esperado e do desejado, revelando um 

descompasso claro entre a necessidade de preparação do futuro de um país que busca 

consolidar seu desenvolvimento econômico no contexto mundial e a fragilidade do 

sistema educacional brasileiro. Evidentemente, sem esquecer as responsabilidades dos 

governos atuais, não se pode deixar de lembrar sempre que este quadro resulta de 

décadas de descaso para com a educação pública no Brasil. 

Como se sabe, desde o final da década de 1980 e, principalmente a partir dos 

anos de 1990, surgiram relevantes trabalhos sobre avaliação no Brasil (SAUL, 1995; 

VASCONCELLOS, 1995; SOUZA, 1993; ROMÃO, 1984, HOFFMAN, 1994 e 

LUCKESI, 1995, dentre outros). Entretanto, dadas as transformações que vêm afetando 

diretamente os processos educacionais e as teorias pedagógicas, especialmente com a 

entrada em cena das novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), há 

muito que se investigar. Seja buscando a verificação da aprendizagem, seja tendo como 

fim a acreditação institucional, a avaliação, além de ter se tornado um tema axial nas 

preocupações das autoridades em geral e de boa parcela dos educadores e pensadores da 

educação em particular. É sempre considerado um objeto complexo, polissêmico e 

polêmico, porque afeta interesses diversos. Um dos maiores estudiosos da avaliação 

institucional no Brasil afirma: 

 

Entretanto, em especial nos últimos quarenta anos, na esteira dos programas 

de bem-estar em larga escala sobretudo nos países centrais e, em seguida, em 

grande parte em função das graves restrições econômicas no Norte e no Sul, a 

avaliação adquiriu dimensões de enorme importância na agenda política dos 

governos, organismos e agências dedicadas à estruturação e gestão do setor 

público e particularmente da educação (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 13). 

 

Se uma sociedade não muda sem a educação, como nos mostra Paulo Freire 

(2000), encontrar elementos para a ressignificação da avaliação de forma que se torne, 

de fato, um dos principais elementos que orientam a prática pedagógica significa 

contribuir não apenas para a melhoria do trabalho em sala de aula, mas também para se 

pensar o próprio projeto de país para os dias de hoje e para a as futuras gerações. É 

nesse sentido mais amplo que devem ser entendidas a atualidade e a relevância de se 

prosseguir com as investigações sobre a temática da avaliação, de modo a contribuir 
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para a superação da “cultura da repetência”, gestada por uma avaliação somativa2, 

quantitativista, objetivista, punitiva, em síntese, “bancária”, por uma prática de 

avaliação formativa, qualitativa, inclusiva, em suma, que seja instrumento da construção 

do conhecimento e da emancipação humana. 

Esta dissertação focaliza a avaliação da aprendizagem na Educação Básica, 

tomando como perspectiva de análise a dos sujeitos avaliados, ou seja, a dos alunos e 

das alunas de escolas públicas do Estado de São Paulo. Esta “tomada de perspectiva”, 

de certa maneira invertendo as abordagens clássicas, propõe analisar a avaliação a partir 

da ótica dos educandos. Tal inversão fundamenta-se na tese freiriana de que o olhar do 

oprimido está carregado, potencialmente, de vantagens gnosiológicas e epistemológicas, 

podendo, por isso, revelar elementos distintos dos contidos nas visões hegemônicas, de 

forma que, não apenas ajuda a desvelar outras faces e dimensões do objeto, mas 

também, no limite, contribui para a superação das antigas teses e, por via de 

consequência, para o avanço do conhecimento na área em questão. 

Analisando o vasto material bibliográfico sobre o tema da avaliação no contexto 

escolar, quase nada foi encontrado sobre o olhar discente acerca dele. 

Dentre as obras que compõem a matéria em foco é importante citar a pesquisa 

desenvolvida por Adriana de Oliveira Lima (2002), Avaliação escolar: Julgamento x 

construção, em que a autora discute como o instrumento que deveria ser aplicado para 

análise do resultado do processo de aprendizagem-ensino foi se transformando em 

mecanismo de poder dos professores sobre os educandos. Na pesquisa, ela foi 

desvelando o descompasso entre o progresso cognitivo dos educandos e as exigências 

contidas em provas e testes. Utilizando como referencial teórico categorias analíticas de 

Michel Foucault, a autora discute como os instrumentos de verificação da aprendizagem 

passaram a dominar o processo de avaliação, transformando-se em instrumento de 

controle e poder disciplinar. Ainda que estudando a matéria sob outra perspectiva, as 

categorias foucaultianas reveladas pelo trabalho de Adriana foram úteis para esta 

dissertação, no sentido de se verificar se as lentes dos estudantes captam essas 

categorias típicas de relações hierarquizadas entre educador(a) e educando(a). 

A dissertação elaborada por Maria Ignez Carlin Furlan (2006), defendida na 

Universidade Oeste Paulista e cujo tema foi a Avaliação da aprendizagem escolar: 

                                                 
2 A clássica distinção entre “avaliação somativa” e “avaliação formativa” foi feita por Scriven, em 

1967, dando um notável avanço nas discussões sobre avaliação da aprendizagem. Para ele, a avaliação 

somativa se volta mais para os resultados do processo de ensino-aprendizagem, realizando-se, 

portanto, nas terminalidades. Já a avaliação formativa se volta mais para as funções, sendo aplicada, 

por isso, ao longo do processo de ensino-aprendizagem e tendo por finalidade a orientação dos 

processos de decisão sobre o replanejamento (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 23). 
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convergências e divergências entre os atores do processo de uma escola pública de 

Ensino Médio, também foi importante para o desenvolvimento desta dissertação, na 

medida em que ela teve como foco a avaliação da aprendizagem sob o olhar de 

professores e, também, de alunos de escola pública. A autora destaca a representação da 

avaliação como verificação do conteúdo programático, associada à mensuração da 

aprendizagem, enfatizando a necessidade e a importância de um trabalho crítico 

permanente que consolide conceitos básicos a respeito da avaliação da aprendizagem 

escolar, seja por parte dos pais e dos alunos, seja pelo lado dos funcionários, professores 

e gestores. 

No ano de 1996, na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas, Alzira Leite Carvalhais Camargo doutorou-se com a tese intitulada O 

discurso sobre a avaliação escolar do ponto de vista do aluno. No desenvolvimento da 

pesquisa, buscou extrair, por meio do discurso de alunos universitários, a representação 

por eles construída em meio às suas experiências sociais e pessoais. Como professora da 

disciplina Avaliação Escolar no curso de Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas, relata experiências nas quais identificou que a avaliação afeta o processo 

do conhecimento do estudante como aquilo que torna possível algum saber. Em que 

pesem as convergências com o objeto desta dissertação, a tese da professora Alzira 

levantou, identificou e analisou as representações de universitários sobre avaliação da 

aprendizagem, enquanto aqui se aborda a representação de alunos da Educação Básica, 

certamente com uma carga maior de hierarquização das relações educacionais, por se 

tratar de relações entre adultos (educadores) e crianças e jovens (educandos). 

Outra pesquisa descrita em um artigo publicado no ano de 2010, desenvolvida na 

cidade de Sobral, estado do Ceará, discorre sobre da avaliação da aprendizagem na 

perspectiva dos estudantes da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). O 

objetivo foi contribuir para a discussão sobre a avaliação, visando destacar a 

necessidade de seu aprofundamento específico no universo da EJA, geralmente sem 

prestígio no campo das pesquisas acadêmicas. De novo, em que pesem as 

convergências, trata-se, aí, de relações educacionais mais horizontalizadas 

(adulto/adulto).  

Beatriz Pedro Cortese (2005), na dissertação de mestrado desenvolvida na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, tendo como universo a Escola de 

Aplicação da mesma instituição, objetivou discutir até que ponto os estudantes da 4a 

série (5º ano) do Ensino Fundamental conseguiam perceber que a avaliação escolar é 

um componente importante para a construção do valor de si, se reconheciam 
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professores, pais e colegas como interlocutores e se sentiam também autorizados a 

avaliar. Como se pode perceber, essa dissertação de mestrado aproxima-se 

tematicamente deste trabalho, mas os componentes de seu objeto diferem um pouco dos 

que aqui serão levantados, identificados e examinados. 

Foram destacados estes cinco trabalhos para reafirmar que o tema aqui proposto 

vem sendo discutido há tempo, mas que o enfoque que aqui se propõe – do referencial 

freiriano – é que justifica a pesquisa que embasa esta dissertação, no sentido de ilustrar 

se, realmente, há vantagens gnosiológicas e epistemológicas nas formulações dos (as) 

oprimidos (as). 

Metodologicamente falando, o trabalho foi realizado a partir de um estudo 

bibliográfico e da análise de material empírico coletado por meio de entrevistas: 

a) o primeiro se constituiu pelo exame de literatura brasileira que aborda a 

avaliação da aprendizagem na escola básica; 

b) o segundo foi construído com o material coletado nas entrevistas com os (as) 

estudantes de uma escola de educação básica da rede estadual de São Paulo vindo a 

constituir a representação deles (as) sobre avaliação da aprendizagem. Neste segundo 

passo da pesquisa, lançou-se mão do inquérito, com base na Escala Likert, de modo a 

verificar tendência de opinião do alunado e para a investigação em profundidade 

lançou-se mão de entrevistas coletivas. Tanto no inquérito quanto nas entrevistas em 

profundidade foram elaborados quesitos e perguntas que atendiam as especificidades 

dos dois grupos de atores. De posse dos resultados, buscou-se identificar o olhar que 

cada um dos grupos desenvolve acerca do significado da avaliação e de sua função no 

contexto da formação regular. 

A Escala Likert, criada pelo professor de psicologia e sociologia Rensis Likert3, 

é utilizada para medir o nível de concordância ou não com uma determinada afirmação. 

Seu uso se dá por meio de questionários para coleta de opinião, apresentando cinco 

alternativas de respostas a serem tabuladas e analisadas para que se configurem os 

resultados alcançados com o instrumento elaborado e aplicado. Conforme se verá no 

Capítulo II desta dissertação, os resultados da pesquisa de opinião, realizada com o 

instrumento da Escala Likert, foram cruzados com os das entrevistas, portanto, 

estabelecendo “um diálogo”, “uma conversa” entre as duas metodologias de 

investigação (inquérito e entrevista em profundidade). 

                                                 
3 Breve apresentação biográfica do professor Rensis Likert. Disponível em: 

<http://www.historiadaadministracao.com.br/jl/gurus/71-rensis-likert>. Acesso em: 15 set. 2015. 

http://www.historiadaadministracao.com.br/jl/gurus/71-rensis-likert
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Alunos e alunas das séries finais do Ensino Fundamental e Médio da Escola 

Estadual Coronel Benedito Ramos Arantes, do município de Igaratá (SP), compuseram 

o universo desta pesquisa. 

Essa escola foi criada pelo Decreto n.º 52.597, de 30 de dezembro de 1970, pelo 

então governador do estado de São Paulo Laudo Natel. Formou-se da integração das 

primeiras às quartas séries da escola mista com a escola masculina agrupada de segundo 

estágio, tendo sido então denominada Escola Estadual de 1º grau de Igaratá. Em 1976, 

passou a ser denominada Escola Estadual de 1.º e 2.º graus de Igaratá, de acordo com a 

Resolução SE n.º 14. Em 1980, passou a ser denominada Escola Estadual de Primeiro e 

Segundo Graus (EEPSG) Coronel Benedito Ramos Arantes, de acordo com a 

determinação do Decreto n.º 14.872, assinado pelo governador Paulo Salim Maluf. 

Escola de característica rurbana4, atendendo a um total de 881 (oitocentos e 

oitenta e um) alunos, divididos entre as séries finais do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e funcionando nos três turnos. 

No final do século XVIII, com o enfraquecimento da exploração de ouro em 

Minas Gerais, houve investimento em fazendas de café no Vale do Paraíba do Sul. 

Nesse período, foi construída, às margens do Rio Jaguari, afluente do Rio Paraíba do 

Sul, a povoação de Patrocínio de Santa Isabel. Foi elevada a Freguesia em 1864 e, em 

1873, a Município, tendo recebido sua denominação definitiva, “Igaratá”, em 1906, que 

significa na língua Tupi “canoa grande”.  

Com a crise na cafeicultura, o Vale sofreu uma retração em seu desenvolvimento 

e, em 1934, o Governo do Estado reduziu Igaratá à condição de Distrito de Santa Isabel. 

Recuperou a categoria de ente federado municipal no ano de 1953. Com a construção da 

represa Jaguari, integrante do sistema hidrelétrico do Estado, a Central Elétrica de São 

Paulo (CESP) deu início, em1969, à construção de um novo núcleo urbano devido ao 

fato de a antiga sede do Município haver sido submersa pela represa. Nasceu, assim, a 

Nova Igaratá. 

A população local estimada pelo IBGE, em julho de 2013, é de nove mil 

duzentos e cinquenta e uma pessoas5. A economia do município baseia-se na agricultura 

de pequena escala e na indústria de pequeno porte. Como a cidade fica às margens da 

                                                 
4 O termo rurbano, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, indica um espaço em que se 

interpenetram as atividades rurais e urbanas. Disponível em:<http://www.priberam.pt/dlpo/rurbano 

>.Acesso em: 25 ago. 2014.  
5 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais.  

http://www.priberam.pt/dlpo/rurbano
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Represa do Jaguari, a Prefeitura tem tomado iniciativas para que a cidade desenvolva 

seu potencial turístico6. 

Este breve histórico justifica-se no sentido de explicitar, para o leitor desta 

dissertação, o contexto mais amplo em que se insere o universo da pesquisa.  

A autora desta dissertação está na direção da citada unidade escolar desde o dia 

21 de março de 2014 e vem acompanhando reuniões de professores, atendimentos a pais 

e responsáveis, bem como a alunos e alunas. 

A escola atende a uma comunidade que mescla crianças, jovens e adultos da área 

urbana e rural do Município. O atendimento dos estudantes oriundos da zona rural é 

garantida por um convênio entre Prefeitura e Governo do Estado, por intermédio das 

respectivas secretarias de educação, uma vez que o transporte para muitos bairros a 

serem atendidos pela escola não existe. Sem a parceria, a mobilidade docente e, 

principalmente, a discente geraria vários problemas. A questão é resolvida pelo 

chamado “Sistema de Bilhetagem”. 

O fato que chamou a atenção da pesquisadora, imediatamente, foi o de imaginar 

que força estaria movendo esses estudantes, além da obrigatoriedade legal, a enfrentar 

os longos deslocamentos para se manterem estudando.  

Diante do desafio da gestora pesquisadora de entender e atender essa 

comunidade, ela foi se deparando com discursos de professores que debitam na conta 

dos estudantes a responsabilidade por não alcançarem os graus de qualidade de ensino 

traçados pela Secretaria Estadual da Educação, nos termos do Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp).  

Do total de 881 (oitocentos e oitenta e um) estudantes, 536 (quinhentos e trinta e 

seis) moram na zona urbana e 345 (trezentos e quarenta e cinco), na zona rural. Ao 

dividir esses números em turnos fica claro que o período que atende maior demanda de 

alunos da zona rural é o da manhã: de um total de 373 (trezentos e setenta e três) 

matriculados, 203 (duzentos e três) são da zona rural. No período da tarde, o total de 

alunos é de 306 (trezentos e seis), sendo 72 (setenta e dois) da zona rural; no noturno, 

dos 202 (duzentos e dois) matriculados, 70 (setenta) são provenientes da zona rural.  

O quadro de funcionários se divide da seguinte maneira: na secretaria escolar, 5 

(cinco) pessoas, ocupantes da função de agente de organização escolar, atendem o 

público, na elaboração, organização, registro e entrega de documentos escolares; outros 

5 (cinco), com a mesma função, atendem os alunos nos corredores e pátio; mais 1 (um) 

                                                 
6 Disponível em: <http://www.cidadedeigarata.com.br/cidade.asp?cidade=acidade>. Acesso em: 25 

ago. 2014. 

http://www.cidadedeigarata.com.br/cidade.asp?cidade=acidade
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exerce a função de gerente escolar. A limpeza conta com 3 (três) funcionárias que 

pertencem ao quadro de contratados da empresa responsável pela limpeza dos diversos 

ambientes escolares. Na cozinha, são 6 (seis) merendeiras, pertencentes ao quadro de 

funcionários da prefeitura do Município, pois a merenda é distribuída por convênio 

entre Secretaria Estadual da Educação e Secretaria Municipal da Educação, sendo, 

então, da última a responsabilidade pela contratação dessas funcionárias. Na gestão, a 

escola conta com 1 (um) diretor, 2 (dois) vice-diretores, 2 (dois) coordenadores 

pedagógicos. Já o quadro de professores conta com 40 (quarenta) profissionais das 

diversas áreas do conhecimento. Ainda conta com 2 (duas) professoras readaptadas, que 

exercem função na secretaria e biblioteca escolares. Assim, um total de 49 (quarenta e 

nove) pessoas se distribui ao longo dos três turnos (manhã, tarde e noite) para o 

cumprimento de suas responsabilidades.   

O universo da pesquisa de que resultou esta dissertação, contido no contexto 

descrito nos últimos parágrafos, é suficiente para demonstrar a relevância social do 

trabalho. Diante desse quadro, é necessário escolher cuidadosamente os instrumentos de 

avaliação utilizados pelos professores em sala de aula e seu significado para esses 

alunos e alunas.  

Qual concepção de avaliação os(as) professores(as) têm contemplado 

predominantemente: a somativa ou a formativa7? E, elegendo, uma ou outra dessas 

concepções, os(as) alunos(as) acabam por refletir as concepções de avaliação de 

aprendizagem a que são submetidos? São eles condicionados por suas territorialidades? 

 Por que a autora desta dissertação limitou-se a referenciar a posição dos 

professores e a representação dos estudantes apenas a essas duas concepções? A razão 

fundamental é que, apesar de sua multiplicidade e diversidade, as concepções de 

avaliação da aprendizagem, predominantemente utilizadas pelos(as) professores(as) da  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Os conceitos de avaliação somativa e formativa serão discutidos no Capítulo1desta dissertação. 
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escola básica brasileira têm sido a somativa e a formativa8. Além disso, numa 

tentativa de simplificar a classificação das concepções de avaliação da aprendizagem, 

pode-se agrupá-las mediante determinados substratos comuns, como faz Romão, 

agrupando-as em relação à inclusão ou exclusão: 

 

[...] entre os educadores brasileiros temos encontrado essas duas concepções 

de avaliação com mais frequência, derivadas, evidentemente, de concepções 

antagônicas de educação que, ao penetrarem nos umbrais escolares, acabam 

por provocar uma completa dissonância entre as convicções proclamadas e as  

práticas efetivamente levadas a efeito no cotidiano das relações pedagógicas 

(2011, p. 60). 

 

 Há diferença de concepção de avaliação da aprendizagem entre o grupo da zona 

urbana e o da zona rural? E se isso ocorre, em que tais concepções interferem no 

desempenho ou rendimento desses alunos? 

Partindo dessas questões há que se registrar que a avaliação da avaliação da 

aprendizagem é um dos componentes mais importantes de todo o processo educacional, 

na medida em que permitem que avanços sejam verificados e dificuldades 

diagnosticadas, de modo a permitir aos gestores e educadores mais clarividência sobre 

seus futuros processos de tomada de decisão e de execução nos processos de ensino. 

Neste sentido, a “avaliação” que se considera como desejável nesta dissertação é 

formativa e, não, somativa. Nela tampouco se teve a intenção de classificar as 

avaliações da aprendizagem aplicadas pelos professores, mas na de provocar a reflexão 

sobre a concepção que cada docente utiliza para que, eventualmente, venha a 

sensibilizar-se pela revisão, complementação ou, no limite, sua substituição por outra 

concepção.  

Na perspectiva desta dissertação, só faz sentido a meta-avaliação que seja aceita 

e desejada pelo educador, consciente e autocrítico, portanto sempre disposto a rever 

seus planos, programas, metodologias e procedimentos, no sentido de melhor atender às 

necessidades dos alunos. 

Esta dissertação tenta verificar os impactos da “condição distrital”, ou seja, as 

diferenças de percepção dos(as) estudantes sobre os processos educacionais em geral e 

da avaliação da aprendizagem em particular dependendo das zonas (urbana e rural) de 

que são egressos. Será que a territorialidade produz efetivamente diferentes olhares a 

esses alunos? Enfim, a territorialidade específica gera determinantes próprios, em última 

instância, sobre as visões de mundo das pessoas? No caso em foco, as experiências 

                                                 
8 Cabe lembrar o alerta de Romão (2011) de que a maioria dos professores da escola básica brasileira 

elege a concepção formativa como a mais adequada, mas aplica a somativa na prática. 
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próprias, particularmente as decorrentes dos que têm acesso a mais e diversificadas 

oportunidades de informação, ainda que as simplesmente oferecidas pela pequena 

cidade, ou resultantes de sua maior proximidade e facilidade de acesso a núcleos 

urbanos maiores, gerariam processos de conscientização e de pronúncia do mundo – 

para usar as categorias freirianas – diferentes dos que vivem isolados nas comunidades 

rurais?  

O referencial teórico desta pesquisa vincula-se a autores situados na tradição do 

pensamento dialético, especialmente, os de vertente freiriana. Isso porque a 

pesquisadora está convencida de que qualquer realidade social, por isso mesmo 

histórica, não se reduz às causas e contextos imediatos, mas possui nexos mais 

profundos com contextos mais amplos, os quais, por sua vez, têm suas bases nas 

estruturas de organização do trabalho humano, enfim, nas relações de produção que se 

travam no interior de um modo de produção específico. Por outro lado, toda realidade 

histórica, por ser contraditória, possui, em si, os elementos de sua superação, sendo, por 

isso mesmo, potencialmente passível de mudança qualquer processo humano, por mais 

cristalizado que seja.  

Ao se falar, aqui, de tradição freiriana como referencial teórico, é necessário 

destacar, principalmente, além dos trabalhos centrais de Paulo Freire, dentre os quais 

Pedagogia do oprimido (1987), Pedagogia da esperança (2001) e Pedagogia da 

autonomia (2004), as contribuições de José Eustáquio Romão que, além de ser uma 

referência nos estudos sobre avaliação, trouxe grande contribuição ao legado freiriano, 

especialmente, na explicitação do papel e do sentido do que denominou “razões 

oprimidas” (ROMÃO, 2008, p. 65-87), segundo a tese deste autor, os(as) oprimidos(as) 

não apenas possuem visões e percepções distintas das concepções hegemônicas: em 

situações-limite, podem desenvolver potencialidades (científicas, estéticas, filosóficas 

etc.) superiores às visões dominantes. Em outras palavras, os(as) oprimidos(as), nos 

mais variados campos das manifestações humanas (filosofia, ciência, arte etc.), ao 

lutarem por sua emancipação, contribuem para o avanço civilizacional da humanidade.  

Ao se escolher, nesta dissertação, a perspectiva dos(as) alunos(as) para se 

discutir a avaliação, deve ser entendido que se considerou que eles(as) constituem o 

polo mais frágil da relação pedagógica, constituem, em certo sentido, o segmento 

oprimido da relação educacional, e, portanto, na perspectiva freiriana, constituem o 

universo com potencial gnosiológico e epistemológico para se analisar a avaliação da 

aprendizagem. “Potencial”, porque as vantagens epistemológicas e gnosiológicas de que 
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são portadores podem não estar “atualizadas” (no sentido aristotélico) em suas 

consciências reais.  

Os encontros com os atores do universo escolhido foram todos gravados, para 

posterior transcrição. Algumas provocações foram feitas pela pesquisadora, de modo a 

que os(as) alunos(as), embora se sentissem à vontade, deveriam circunscrever e 

focalizar suas percepções, ideias, concepções e conceituações nas categorias da 

avaliação da aprendizagem concretamente desenvolvida pelos professores no interior da 

Escola Estadual Coronel Benedito Ramos Arantes. 
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CAPÍTULO I 

AVALIAÇÃO E SUAS FACES 

 

 

 1. Conceitos e Tipos de Avaliação 

  

 Discutir avaliação significa buscar compreendê-la em seus diversos universos de 

utilização. Muito se tem discutido e muito se necessita discutir ainda sobre esse tema. 

Dentro dos objetivos desta dissertação está uma discussão minuciosa e mais profunda 

sobre as concepções de avaliação da aprendizagem, ela apresenta algumas 

considerações sobre as concepções formativa e a somativa que, além de hegemônicas na 

escola básica brasileira, seja nas proclamações, seja na utilização concreta, são 

referências para as representações que os(as) estudantes fazem sobre o tema. 

De acordo com Hadji (2001, p. 18), avaliação formativa é aquela que 

proporciona levantamento de informações importantes para o processo de 

aprendizagem-ensino. Dessa maneira se configura como o oposto da avaliação da 

aprendizagem tradicional, pois deve superar a medição do conhecimento para 

classificação e contribuir, partindo das dificuldades dos estudantes, para a orientação 

das intervenções necessárias para o progresso dos mesmos. Com isso, educadores(as) 

estarão mais aptos(as) para o reconhecimento de quais estratégias utilizar para 

reorganizarem o percurso a seguir, pois, por ser uma avaliação da aprendizagem de 

caráter formativo, esses profissionais deverão, a partir das atividades propostas, utilizar 

seus resultados como sinalizadores para a correção de rumos. Acompanhar o ritmo 

dos(as) alunos(as) com suas leituras de mundo e vivências proporcionará elementos 

para que a metodologia possa ser revista e reelaborada, enriquecendo o trabalho 

pedagógico, estabelecendo uma visão mais panorâmica, em que aqueles que 

apresentarem maior grau de dificuldades na aprendizagem venham a ser acompanhados 

com maior cuidado. Nesse modelo de avaliação, o olhar sobre o que não foi aprendido 

impulsionará a mudança na prática, a busca por intervenções diferenciadas, com o claro 

objetivo de promover uma aprendizagem significativa e contínua. 

Ainda segundo Hadji, a avaliação formativa corresponde a um modelo ideal de 

uma avaliação: 
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- colocando-se deliberadamente a serviço do fim que lhe dá sentido: tornar-se 

um elemento, um momento determinante da ação educativa; 

- propondo-se tanto a contribuir para uma evolução do aluno quanto a dizer o 

que, atualmente, ele é; 

- inscrevendo-se na continuidade da ação pedagógica, ao invés de ser 

simplesmente uma operação externa de controle, cujo agente poderia ser 

totalmente estrangeiro à atividade pedagógica (2001, p. 25). 

 

Já a avaliação da aprendizagem somativa, segundo Hadji (op. cit., p. 19), ocorre 

no encerramento de etapas determinadas dentro do processo de aprendizagem-ensino, 

por exemplo, em um dos bimestres do ano letivo, com o objetivo de “[...] verificar se as 

aquisições visadas pela formação foram feitas. Destina-se, consequentemente, a 

promover um balanço das aquisições no final da formação, com vistas a expedir, ou 

não, o ‘certificado’ de formação”. É, portanto, uma atividade fim e, não, atividade meio, 

exercendo, dessa forma, um papel de verificação para classificação do nível de 

aprendizagem alcançada pelos estudantes. 

Nesta dissertação, a proposta de pesquisa foi o levantamento, a identificação e a 

análise do olhar dos discentes sobre os instrumentos de avaliação, a partir de uma 

perspectiva mais ampla do Materialismo Dialético, e mais específica das categorias de 

Paulo Freire que, em certo sentido, pertence também a essa corrente metodológica. Em 

suma, o objeto desta dissertação são as percepções, ideias, conceitos e concepções, 

enfim, as representações9 dos(as) estudantes sobre essa prática pedagógica, tão decisiva 

na vida escolar e, por consequência, no processo de aprendizagem de crianças e jovens 

das escolas brasileiras.  

Por se situarem na perspectiva dos oprimidos, no interior da mediação 

educacional10, os discentes desenvolvem percepções distintas do processo avaliativo, 

produzindo uma visão contra-hegemônica que pode contribuir para a construção de uma 

                                                 
9 Representação (do lat. repraesentatio): Operação pela qual a “mente tem presente em si mesma uma 

imagem mental, uma ideia ou um conceito, correspondendo a um objeto externo”. A função de 

representação é exatamente a de tornar presente à consciência a realidade externa, tornando-a um 

objeto da consciência, e estabelecendo, assim, a relação entre a consciência e o real. A noção de 

representação geralmente define-se por analogia com a visão e com o ato de formar uma imagem de 

algo, tratando-se no caso de uma “imagem não-sensível, não-visual”. Esta noção tem um papel central 

no pensamento moderno, sobretudo no Racionalismo Cartesiano e na Filosofia da Consciência. Sob 

vários aspectos, entretanto, a relação de representação parece problemática, sendo por vezes entendida 

como uma relação causal entre o objeto externo e a consciência, por vezes como uma relação de 

correspondência ou semelhança. A principal dificuldade parece ser o pressuposto de que a consciência 

seria incapaz de apreender diretamente o objeto externo.  

Disponível em: <http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
10 Na perspectiva freiriana, como “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 

mesmo; os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 79), a 

didática deve ser substituída pela mediação ou “mediatização” com o mundo, portanto, no sentido 

dialético de superação do imediato pelo mediato.   

http://dutracarlito.com/dicionario_de_filosofia_japiassu.pdf
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avaliação mais dialógica e, por isso mesmo, emancipatória. Esta hipótese ampara-se na 

teoria geral de Paulo Freire sobre o papel histórico dos oprimidos: 

 

Os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não podem 

igualmente ser; os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de 

oprimir e de esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido no 

uso da opressão. Por isto é que, somente os oprimidos, libertando-se, podem 

libertar os opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem 

se libertam. (1987, p. 48) 

 

Por extensão, com a capacidade de libertar-se, libertando também seus 

opressores, o(a) oprimido(a) revela, além da superioridade política claramente expressa 

nessa passagem de Pedagogia do oprimido, uma potencial superioridade gnosiológica e 

epistemológica, em suma, cultural. Em outras passagens de sua obra, Paulo Freire 

tampouco deixa dúvidas sobre a relação entre teoria e prática. Em outras palavras, se 

somente os(as) oprimidos(as) podem fazer com que os seres humanos retomem a 

trajetória da humanidade, eles(as) apresentam uma vantagem gnósio-epistemológica em 

relação aos demais atores histórico-sociais, ou seja, somente eles e elas serão, em 

situações específicas, criadores de nova civilização e de nova cultura. Poder-se-ia 

contestar essa tese freiriana com a afirmação de que, em geral, os(as oprimidos(as) são 

alienados(as), ao lerem o mundo, fazem-no com os olhos de seus dominantes, por causa 

do próprio processo de dominação. O educador pernambucano admite essa 

possibilidade majoritariamente histórica, ao falar do oprimido como “hospedeiro” de 

seu próprio opressor. No entanto, em “situações específicas” – não seriam as de crise 

dos sistemas dominantes? – os(as) oprimidos(as) não mais sonham com a assunção dos 

princípios e valores de seus opressores, nem com suas posições, mas com a 

transformação das relações de opressão. Neste momento, tornam-se revolucionários, 

superando o “naturalismo” e o fatalismo que lhes foram traficados pela visão de mundo 

de seus dominadores. 

A avaliação somente será um instrumento de garantia da boa qualidade da 

aprendizagem se se proceder como diagnóstico e orientação das correções necessárias à 

superação das situações-limite a que se referia Paulo Freire, quando mencionava os 

desafios a serem superados pelos “inéditos viáveis” educacionais. Não pode ser somente 

um instrumento a serviço das classificações do poder docente, das escolas e dos 

sistemas, pois, dessa maneira, jamais deixará seu papel de legitimador do sucesso ou do 

fracasso escolar.  
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Na sua trajetória histórica, a avaliação passou por diversas concepções, 

coetâneas ou não, variando a predominância de umas sobre as outras, de acordo com os 

interesses hegemônicos na educação. Muitas vezes, concepções diferentes, ou até 

mesmo antagônicas, digladiaram-se em uma mesma época.  

Dada sua complexidade, as concepções podem ser tipificadas de várias 

maneiras, dependendo dos critérios adotados. Nesta dissertação, prefere-se a tipologia 

sócio-histórica, reproduzida por Dias Sobrinho (2003, p. 16-34) e que pode ser 

sintetizada nos seguintes momentos: 

a) período da medida, transcorrido dos últimos anos do século XIX às primeiras 

três décadas do século XX, que confundia avaliação com medição, nela 

predominando os testes. Dentre seus representantes destacaram-se Binet e 

Thorndike; 

b) período da avaliação educacional, dominante na década de 1930 e que teve em 

Ralph Tyler seu expoente. Aliás, foi ele quem cunhou a expressão que dá nome 

ao período e que deu centralidade à avaliação por objetivos. A “Pedagogia por 

Objetivos” dela derivada introduziu a ideia de “prestação de contas” 

(accountability); 

c) período da inocência (1946-1957), caracterizado pelo descrédito da avaliação e, 

no limite, da própria educação; 

d) período do realismo (1958-1972), em que as preocupações econômicas dos 

Estados de Bem-Estar Social estabeleceram ligações entre desenvolvimento, 

equidade social e educação, reforçando a ideia da necessidade de accountability 

das agências e agentes formadores (escola e educadores). Scriven e Cronbach 

foram os grandes representantes do período, sendo que o primeiro fez a clássica 

distinção entre avaliação formativa e avaliação somativa. Continuam, no 

entanto, tendo destaque os juízos de valor e de mérito; 

e) período do profissionalismo (1973 e anos seguintes), no qual a avaliação passa 

a ter prestígio se se transforma em objeto de estudos e de pesquisas, tornando-se 

tema da moda nos cursos de formação docente, em eventos e nas publicações. Aí 

surge a meta-avaliação, com a sofisticação dos instrumentos e a ampliação de 

sua importância política, a ponto de Neave (2012) desenvolver o conceito de 

“Estado Avaliador”.  

Com base em outro critério, o dos agentes avaliadores e dos atores avaliados, a 

avaliação pode ser classificada como interna, ou auto-avaliação, e externa, ou 

hétero- 
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avaliação. Nelas estão presentes as várias modalidades de instrumentos, como 

provas dissertativas ou objetivas, testes, relatórios, trabalhos etc., e servem a objetivos 

diversos, como concursos, exames, verificação da aprendizagem, reorientação de 

planos, programas, projetos e políticas etc. Cada uma apresentando variações de 

características, mas, quase sempre, buscando verificar desempenhos, comparar os 

desempenhos identificados com desempenhos desejáveis, nos diferentes graus, 

períodos, ciclos e modalidades educacionais. Por sua variedade de propósitos, ao se 

examinar um processo de avaliação da aprendizagem, é importante identificar bem 

todas essas variáveis, para não se cobrar do avaliado coisas a que o processo em foco 

não se propunha11.  

A avaliação formativa (diagnóstica) parte da identificação de conhecimento 

prévio de um determinado tema, identifica equívocos e dificuldades para que, então, 

seja possível uma intervenção e ressignificação, com o objetivo de proporcionar 

aprendizagem efetiva e significativa para a correção do equívoco ou superação da 

dificuldade.   

A avaliação somativa (classificatória) tem caráter de verificação do nível de 

aprendizagem alcançada pelos educandos e educandas e tem como objetivo a aferição 

de conhecimentos para classificá-los numa escala de padrões desejáveis (pelo 

avaliador), por meio de notas ou conceitos, em geral ao final de um curso, ou nas 

terminalidades de um processo de aprendizagem. Nessa modalidade de avaliação, o 

resultado final acaba sendo mais valorizado do que o processo de aprendizagem-ensino. 

 

 2. Avaliação e seus Instrumentos 

 

 O instrumento de avaliação é concebido e elaborado a partir de uma concepção 

pedagógica que, por sua vez, insere-se no interior de uma visão de mundo que, em 

geral, é classista e contém um projeto de sociedade – a ser mantido ou alterado e, no 

limite, substituído. Isso quer dizer que, de uma perspectiva materialista dialética, uma 

proposta pedagógica não tem finalidade em si mesma, porque é sempre meio para a 

formulação e realização de um projeto de sociedade. Muito menos é fim a avaliação, 

que é parte constitutiva de um projeto político-pedagógico. 

                                                 
11 A resposta a essa questão permite lembrar a imagem da avaliação como “um casaco de várias cores”, 

reconhecendo-se, assim, diferentes modalidades de avaliação: de cursos, programas, projetos, currículos, 

rendimento escolar ou aprendizagem, sistemas educacionais e políticas públicas (SAUL, 2008, p. 19). 
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Entretanto, retornando à questão mais focalizada e simplificando, sem cair no 

simplismo, a avaliação pode apresentar como meta a exclusão dos aprendizes mal 

classificados pelos resultados apresentados, ou a inclusão dos que apresentam 

dificuldades pela reorientação do trabalho docente, atendendo ao que afirma Hadji: uma 

“aprendizagem assistida por avaliação” (2001, p. 9). O erro, neste último contexto, 

passa a ter uma função de informação e, não, de classificação discente. Esta é a 

avaliação formativa que propõe identificar dificuldades para o replanejamento de 

materiais, metodologias, estratégias e procedimentos para que um determinado 

conteúdo seja aprendido por todos, até mesmo pelos que apresentaram maiores 

dificuldades no processo de avaliação anterior. É a avaliação a serviço da mediação da 

aprendizagem. Dar sentido à avaliação, transformando-a em um instrumento formativo, 

é o grande desafio que, nas últimas três décadas, permeia os estudos de especialistas que 

defendem a avaliação como instrumento de progressão da aprendizagem. Compreender 

os diversos caminhos para a autoeducação, respeitar os ritmos de aprendizagem e as 

diferentes modalidades e estratégias de construção do conhecimento passa pela 

perspectiva de uma avaliação formativa, com vistas ao acompanhamento da real 

aprendizagem dos educandos. Dentre os autores que defendem essa concepção, merece 

destaque Ana Maria Saul.  

Para que os instrumentos de avaliação atinjam seus objetivos no processo de 

aprendizagem-ensino, eles devem ser pautados na ética profissional daqueles que o 

elaboram, têm de vislumbrar reorientação permanente dos conteúdos, metodologias e 

procedimentos, em suma, de revisão do trabalho docente, além de possibilitar aos 

educandos e educandas que se percebam como protagonistas do processo. Assim, 

deverão contemplar critérios claros que vão de sua formulação, passando pela aplicação, 

até a “devolutiva”12, cumprindo, assim, etapas objetivas na aprendizagem escolar. 

Os professores como elaboradores desses instrumentos devem ser 

compreendidos com suas representações sociais, construídas ao longo de sua vida, tanto 

como estudante quanto como profissional. Muitos, por estarem presos a paradigmas 

sedimentados ao longo da história de educação, acabam utilizando a avaliação como 

forma de controle de seus alunos, tornando, assim, seu instrumento em algo ainda mais  

 

                                                 
12 Um colega de mestrado desenvolveu uma dissertação sobre a “devolutiva”, na qual demonstrou a 

profunda relação entre a avaliação formativa e a devolução das correções dos instrumentos de avaliação 

aplicados aos alunos. Demonstrou ainda que essa simples iniciativa é instrumento importante de 

aprendizagem (v. OLIVEIRA, 2014).  
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subjetivo do que já é e em que está impressa sua relação com a turma. Conforme 

afirma Chartier: 

 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 

pelos interesses de grupos que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 

relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. 

[...] As percepções do social não são deforma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 

impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 

um projetor e formador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas. Por isso essa investigação sobre as representações 

supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de concorrências e de 

competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e dominação. 

As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas 

para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta 

impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são seus, e o seu 

domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de delimitações não é, 

portanto, afastar-se do social –como julgou uma história de vistas demasiado 

curtas –, muito pelo contrário, consiste em localizar os pontos de 

afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente materiais 

(1990, p. 17). 

 

Infelizmente o que a pesquisadora tem observado em seu próprio local de 

trabalho é que a avaliação da aprendizagem adquiriu como marca ser pontual, não 

processual, além de ser somatória, seletiva e autoritária, porque é comum ouvir nos 

corredores e na sala dos professores a seguinte promessa: “– Eles que me aguardem na 

prova!”. Lamentavelmente, a avaliação da aprendizagem nesse contexto parece não 

assumir um caráter democrático, pois os(as) professores(as), em sua maioria, têm como 

instrumento recorrente provas escritas, constituídas por questões que buscam mais as 

“competências”13 dos estudantes do que seu processo de aprendizagem e de produção de 

conhecimento por meio da avaliação formativa.  

É imprescindível que haja coerência entre prática docente e avaliação para que o 

profissional da educação tenha bem claramente diante de si seus objetivos de educador, 

domine a disciplina que leciona e, acima de tudo, mantenha um comportamento ético e 

comprometido com a aprendizagem de seus educandos e educandas. Como propôs 

Paulo Freire: 

 

É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos 

com crianças, jovens ou adultos, que devemos lutar. E a melhor maneira de 

por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos 

educandos em nossas relações com eles (2004, p. 16). 

 

                                                 
13 Marilena Chauí escreveu um arrasador ensaio crítico sobre o “discurso da competência” na obra 

Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas (2006).  
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Há unanimidade entre os educadores, seja de que corrente forem, quanto à 

importância da avaliação; as discordâncias começam quando se trata de defesa e de 

crítica a determinadas concepções de avaliação. Portanto, não se está defendendo, aqui, 

que se decrete o fim da avaliação, mas o caráter da avaliação predominante nos sistemas 

educacionais brasileiros.  

Nunca é demais recordar Paulo Freire: “O trabalho de avaliar a prática jamais 

deixa de acompanhá-la. A prática precisa de avaliação como os peixes precisam de água 

e a lavoura da chuva” (1989, p. 47). 

Muito se tem discutido sobre avaliação no Brasil e no mundo, sendo que os 

diversos autores destacam a importância de um projeto político-pedagógico das escolas 

em que fique claro seu papel social e seu compromisso com a educação libertadora. 

Dessa maneira, a avaliação perde o caráter meramente classificatório e assume as 

características da concepção formativa e processual. Para os defensores da educação 

retromencionada, esse tipo de avaliação seria necessário e, mesmo parecendo não 

plenamente concretizada, ela deverá estar no horizonte da utopia, na medida em que não 

se pode abrir mão da esperança ativa por aqueles que aspiram uma educação 

transformadora. Como disse Paulo Freire: 

 

Sem um mínimo de esperança não podemos sequer começar o embate mas, 

sem o embate, a esperança, como necessidade ontológica, se desarvora, se 

desendereça e se torna desesperança que, às vezes, se alonga em trágico 

desespero. Daí a precisão de uma certa educação da esperança (2001, p. 11). 

 

 Não se trata, aqui, de uma esperança resultante de um milagre. Para que a 

mudança ocorra, ela deve ser concretamente iniciada. Não se pode deixar sempre para 

depois e esperar as condições propícias ou facilitadoras da inovação; essas condições 

são também histórico-socialmente construídas. Não serão deliberações ou decretos 

forjados em gabinetes de secretarias de educação que determinarão a transformação, 

mas o engajamento de profissionais da educação e uma política pública que atenda às 

reais necessidades da maioria da população. 

 São diversos os fatores que levaram a avaliação ao papel central nas discussões e 

práticas escolares. Então, todo um trabalho de revisão e de reorientação – provocador de 

mudanças – pode ser facilitado nesta quadra da contemporaneidade, porque estão todos 

motivados, a favor ou contra, determinado tipo de avaliação que se pratica.  

Para que a avaliação adquira um caráter democrático, há muito que se fazer. De 

acordo com Freire: 
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Os Sistemas de Avaliação Pedagógica de alunos e de professores vêm se 

assumindo cada vez mais com discursos verticais, de cima para baixo, mas 

insistindo em passar por democráticos. 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 realizada. A questão 

que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática da avaliação 

enquanto instrumento de apreciação do que-fazer de sujeitos críticos a 

serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em 

que se estimule o “falar a” como caminho do “falar com” (2004, p. 116). 

 

 Será a ação dos responsáveis pelo processo avaliativo que poderá dar o tom da 

transformação, seja nas concepções, seja na utilização dos instrumentos, priorizando um 

debate verdadeiramente dialógico para, a partir do exercício da reflexão, aos poucos, se 

conseguir substituir paradigmas tão arraigados.  

Variar os métodos, ter a compreensão do outro, respeitá-lo em seu processo de 

assimilação e aprendizagem é uma tarefa árdua que exigirá muito estudo, muita 

discussão e desenvolvimento de técnicas que visem à elaboração de instrumentos de 

avaliação que fujam do lugar comum e permitam um avanço nas condições em que a 

mensuração de notas, conceitos ou menções é realizada. Sobretudo, será necessária 

muita paciência histórica, pois não se transformam culturas escolares secularmente 

instituídas da noite para o dia.  

A avaliação da aprendizagem terá que ser revista a partir de seu contexto político 

e social, para superar as representações alienadas socialmente construídas, a fim de que 

se possa redesenhar novos instrumentos que proporcionem uma educação 

emancipadora. 

Por ser um tema tão complexo, as diversas possibilidades de análise se 

multiplicam e, por isso, dificultam a construção de consensos mínimos sobre o como e o 

porquê conceber e implementar essa ou aquela concepção da avaliação da 

aprendizagem. Mas, o importante é que essa discussão prossiga e não perca sua força, 

para que as mudanças emerjam dos coletivos dos pesquisadores e dos implementadores 

envolvidos, respectivamente, na elaboração teórica, na formulação dos instrumentos e 

na concretização das políticas da avaliação.  

Já se fala, no país, de “sistemas nacionais de avaliação”. No caso da avaliação 

institucional, ela já se encontra consolidada no “Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior” (Sinaes) que é administrado em parte pela Comissão Nacional de  
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Avaliação da Educação Superior (Conaes). No Conselho Nacional de Educação 

(CNE), fala-se na elaboração de um “Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica”. 

Há que ser reiterativo na afirmação de que muitas pesquisas e estudos vêm sendo 

desenvolvidos acerca do tema avaliação, o que não ocorria há cerca de três décadas, 

quando o tema estava ausente dos currículos de formação docente, não era objeto de 

eventos da área educacional, sem falar que a literatura sobre ele era muito exígua. 

Entretanto, de 30 (trinta) anos para cá, tornou-se um “tema da moda”, tanto no âmbito 

nacional quanto no internacional. Embora, como faz Romão (2008), caibam várias 

indagações, tais como: “Por que a avaliação virou um tema da moda?”, “Quem faz a 

moda em Educação?”, “Com que intenções a avaliação foi transformada em moda?”, a 

discussão é adequada e oportuna, uma vez que, mesmo que a transformação do tema em 

moda tenha se dado por razões espúrias em relação ao processo de emancipação 

humana, os educadores e pensadores da educação comprometidos com a transformação 

poderão mudar-lhe a direção e o sentido. Para ilustrar essa possibilidade, diversos 

trabalhos de pesquisa revelam a mudança de postura dos professores e professoras, 

juntamente com a transformação da natureza das propostas pedagógicas, voltando-se 

mais para o caráter formativo da avaliação. 

No livro Avaliação Escolar: julgamento X construção (2002), Adriana de 

Oliveira Lima buscou provocar, nos professores e professoras, a reflexão para a 

conscientização do rumo tomado pela avaliação ao longo da história da educação: 

instrumento de dominação sobre alunos e alunas. Ela identifica descompasso entre as 

exigências presentes nos instrumentos de avaliação e o nível de desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes. Buscou demonstrar que esses instrumentos foram se 

transformando em um alvo do micropoder no interior das escolas. Por via de 

consequência, reproduzem as relações de poder e se transformam, muitas vezes, em 

algozes de sofrimentos semelhantes ao daqueles que viveram as relações de opressão 

escolares, nas quais os momentos de avaliação eram dos mais impactantes.  

Como mudar isso? Esta é uma grande questão. O que fazer para promover a 

democratização do ensino? Uma das respostas importantes pode ser: deve-se modificar 

a maneira como a avaliação da aprendizagem dominante é formulada e desenvolvida. 

Fazer com que ela deixe de ser classificatória para se transformar em diagnóstica é o 

grande desafio, porque a primeira impregna toda a “cultura da reprovação” 

desenvolvida no Brasil, em todos os graus de ensino. Ou seja, de instrumento de castigo 

e de premiação, ela deverá ser um instrumento cuja função seja a identificação, o 
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registro e a compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontram os alunos e 

alunas, de seu avanço no processo de desenvolvimento cognitivo. Em suma, a avaliação 

hegemônica deveria ser uma ferramenta meramente diagnóstica, voltada para mapear a 

situação de aprendizagem, tendo em vista a definição e redefinição de encaminhamentos 

adequados para necessárias correções e superações no processo de aprendizagem. 

O trabalho de Adriana Lima revelou muitos elementos que auxiliaram na 

formulação desta dissertação, especialmente em relação à análise dos dados obtidos de 

alunos e alunas. Assim como naquele, neste trabalho, as micro-relações de poder no 

interior da escola passaram a ser objeto de análise, referendando uma observação inicial 

da pesquisadora de que a avaliação causa insegurança no estudante. Aquela autora se 

pergunta no trabalho mencionado: 

 

Poderiam os abusos da avaliação servir para encobrir a própria 

incompetência da escola, dos professores? Seriam, apenas, instrumentos de 

controle disciplinar? Ideológicos? Seriam resultantes de crenças e hábitos a 

serem impostos às novas gerações? Quaisquer que fossem as respostas a estas 

questões, e a outras tantas, nos depararíamos com a teia das relações de 

poder, quer em seu âmbito social mais complexo, quer em seu âmbito micro, 

as mais íntimas relações no interior da escola (LIMA, 2002, p. 27). 

  

 3. Refletindo sobre a Avaliação 

 

Ana Maria Saul, em seu livro Avaliação emancipatória: desafios à teoria e à 

prática de avaliação e reformulação do currículo (1995), apresenta uma reflexão sobre a 

prática avaliativa cotidiana para (re)criá-la numa perspectiva formativa e emancipadora. 

Embora o paradigma sob cuja inspiração se colocou a pesquisadora, buscando uma 

vinculação mais direta com a avaliação do currículo e das políticas educacionais, ele é 

de grande importância para a construção de uma proposta de avaliação da aprendizagem 

comprometida com um projeto de escola democrática. Para a autora, “[...] a avaliação 

emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, análise e crítica da 

realidade, visando transformá-la” (id., ib., p. 61). A vertente em que se inspira pode ser 

identificada pela afirmação: “Ela está situada numa vertente político-pedagógica cujo 

interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, de 

modo a liberar o sujeito de condicionamentos deterministas” (id., ib.). A avaliação 

emancipatória tem como compromisso principal “[...] 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” (id., ib.). 
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Saul apoia-se nos pressupostos da pedagogia de Paulo Freire14, principal 

referência da educação libertadora no século XX, e em três vertentes das concepções de 

avaliação: a democrática, a institucional e a participante. Em um artigo da mesma 

autora, “Referenciais Freirianos para a Prática da Avaliação”, publicado na Revista de 

Educação da PUC-Campinas (SAUL, 2008), é feito um convite aos educadores para 

pensarem na utilização desses referenciais para a avaliação da aprendizagem, 

especialmente nas situações de mudança da prática da avaliação para uma avaliação 

democrática e emancipadora: 

 

A avaliação do processo ensino aprendizagem, no marco da avaliação 

emancipatória: 

• tem função diagnóstica;  

• favorece o autoconhecimento do educando;  

• contribui para que o educando se torne o sujeito do seu processo de 

aprendizado;  

• tem compromisso com a educação democrática, com propósito de práticas 

de inclusão dos educandos;  

• propõe uma relação pedagógica democrática entre educador e educando;  

• ajuda o educando a aprender e o educador a ensinar;  

• auxilia o professor a replanejar a sua ação;  

• prioriza os aspectos qualitativos do desenvolvimento do educando; 

• enfatiza o processo e o resultado do aprendizado;  

• é participativa (SAUL, 2008, p. 23). 

 

Nas discussões sobre avaliação, não se pode deixar de lado a discussão sobre a 

ideologia que permeia todo e qualquer processo educacional, como afirma, em 

Avaliação dialógica: desafios e perspectivas (2011), José Eustáquio Romão. Como a 

reflexão mais detalhada escapa aos limites e ao foco desta dissertação, cabem, aqui, 

apenas algumas sumárias reflexões sobre o tema, porque, afinal, o referencial mais 

amplo deste trabalho é o Materialismo Dialético, como desenvolvido pelo autor. 

Atendendo a interesses diversos, a avaliação, conforme já foi afirmado nesta 

dissertação, insere-se no universo de uma concepção de educação que, por sua vez, é 

parte constitutiva de determinada visão de mundo, cujo compromisso, ou é com a 

preservação do status quo, ou é com sua transformação e, no limite, sua substituição. 

Dessa forma, nenhum dos instrumentos de avaliação é neutro, na medida em que,  

                                                 
14 Paulo Freire (1921-1997), um dos pensadores mais importantes e respeitados da história da educação 

mundial e autor de uma pedagogia crítica comprometida com o oprimido e com sua conscientização, 

contribuiu, com a obra dele para todos os segmentos da educação. Com seu trabalho de alfabetização de 

adultos em Angicos, em 1963, foi acusado de subversão pelo governo militar no Brasil (1964-1985) e 

acabou exilado por 16 anos. A atualidade do pensamento de Freire se confirma na multiplicidade de 

experiências que tem seu pensamento como referência, em diferentes áreas do conhecimento, por todo o 

mundo. Destaque-se a crescente publicação das obras freirianas, em vários idiomas, a ampliação de 

fóruns, cátedras e centros de pesquisa criados para pesquisa, debates e reinvenção do legado freiriano. 
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mesmo apresentado como “cientificamente consolidados”, atende a interesses 

diversos, determinados histórica e socialmente. Da perspectiva política15, mas sem 

simplificações ingênuas, nem com maniqueísmos radicais que dissimulam uma 

pretensão essencialista e hegemônica (v. CHAUÍ, 2006, p. 13) e que acabam por 

obnubilar a rica variedade gnosiológica e epistemológica que aparece no universo da 

pesquisa sobre o tema; no fundo, as concepções de avaliação da aprendizagem, ou se 

enquadram no campo das que querem incluir, ou no das que querem excluir. As 

variações em um campo ou no outro são meramente técnicas, mas para se perceber a 

distinção entre os dois campos é preciso dar um fundamento político à discussão. 

Quando se classifica desempenhos, em geral a intenção é discriminar – no limite, 

excluir – os que não se saíram bem. Quando se faz um diagnóstico, como os que são 

realizados na área de saúde, pretende-se dar a receita, o tratamento, para a superação das 

dificuldades e, portanto, a pretensão é incluir.   

É a superação do primeiro paradigma que tem constituído um gargalo ao 

processo de desenvolvimento das formações sociais que, embora tenham progredido 

extraordinariamente do ponto de vista econômico, não conseguem se desenvolver, no 

sentido pleno da palavra, o que implica crescimento com justiça social.  

Também a defesa da escola autônoma, unitária e comprometida com o projeto de 

vida daqueles que a constroem com sua participação crítica, implica a substituição do 

padrão hegemônico de avaliação da aprendizagem. Como implementar um trabalho cujo 

objetivo seja a construção de um novo papel para a escola, em que ela assuma sua 

condição cidadã e, dessa maneira, com ela, a educação possa ser impulsionadora da 

“cultura da promoção humana”, sem uma concepção de avaliação transformadora? Uma 

não muda sem a outra. A avaliação formativa é um dos caminhos para que a educação 

assuma um caráter libertador, em que a aprendizagem, enquanto processo de construção 

e reconstrução do conhecimento seja, verdadeiramente, sua finalidade única. Como 

afirma um dos reinventores de Paulo Freire: 

 

[...] na escola cidadã, na qual se desenvolve uma educação libertadora, o 

conhecimento não é uma estrutura gnosiológica estática, mas um processo de 

descoberta coletiva, mediatizada pelo diálogo entre educador e educando 

(ROMÃO, 2011, p. 92). 

                                                 
15 Essa discussão não foi desenvolvida pelo autor nas 3 (três) primeiras edições da obra Avaliação 

dialógica: desafios e perspectivas (ROMÃO, 2011), mas foi mais amplamente desenvolvida no posfácio 

acrescentado ao livro a partir da 4a edição, publicado, originalmente, como artigo na revista Eccos 

(ROMÃO, 2002), do Programa de Pós-Graduação em Educação, do então Centro Universitário, hoje 

Universidade, Nove de Julho (PPGE-UNINOVE). 
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Na mesma obra, Romão, afirma que “[...] pode-se dizer que os ‘erros’ dos alunos 

constituem a matéria-prima do replanejamento das atividades curriculares [...]” (id., ib.). 

Ele alerta para a superação da dicotomia certo-errado embutida em uma concepção 

“culposa”, tão presente e atuante no interior das escolas. Para auxiliar nesse processo de 

superação, o autor revela ainda como se pode chegar à avaliação dialógica: devemos 

antes encarar a avaliação como “[...] um tipo de investigação e é, também, um processo 

de conscientização sobre a ‘cultura primeira’ do educando, com suas potencialidades, 

seus limites, seus traços e seus ritmos específicos” (ROMÃO, 2011, p. 106). 

Mais concretamente, propõe os passos necessários à avaliação dialógica: 

 

1.º) identificação do que vai ser avaliado; 
2.º) constituição, negociação e estabelecimento de padrões; 

3.º) construção dos instrumentos de medida e avaliação; 
4.º) procedimentos da medida e da avaliação; 
5.º) análise dos resultados e tomada de decisão quanto aos passos seguintes 

no processo da aprendizagem (id., ib., p. 107). 
 

Como Secretário da Educação participou de uma experiência em uma escola da 

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) e, junto com a equipe gestora, 

professores e alunos dessa unidade de ensino, em Juiz de Fora (MG), elaboraram uma 

proposta inovadora: traçaram um plano de ação em que a orientação educacional seria 

descentralizada, constituindo os “professores-orientadores” (id., ib., p. 123). Os planos 

de curso passaram a serem organizados em “projetos temáticos” e, em sala de aula, os 

alunos se organizaram em equipes. Ao se apropriar da leitura dessa obra de Romão, 

pode-se acompanhar a descrição de instrumentos criados para organização, análise e 

mensuração dos resultados alcançados, que eram discutidos pelo professor, alunos 

maiores e pelos pais ou responsáveis nas reuniões bimestrais. Todo o processo era para 

informar e formar a tomada de decisões coletivas, cada um com suas responsabilidades 

específicas. Nesses instrumentos e processos, a avaliação deixa de estar voltada para 

cobrança, transformando-se em parte integrante da aprendizagem.  

 A atenção dos educadores comprometidos com a emancipação deve se 

concentrar na crítica à avaliação utilizada somente com o caráter de classificação e 

julgamento, que só identifica o certo e o errado, sem criar, a partir disso, estratégias de 

inclusão e emancipação pelo trabalho docente.  
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O combate à “cultura da repetência” não se dá por meio de decreto, mas pelo 

aprofundamento das discussões sobre avaliação da aprendizagem. E para que a mudança 

ocorra não pode haver precipitação, mas planejamento estratégico e compreensão da 

dimensão dialógica que a verificação da aprendizagem deve adquirir. Segundo Romão: 

 

O processo de desalienação inicia-se, então, com a consciência dos próprios 

limites, ou com a apreensão crítica da própria realidade alienada. Esta 

conscientização nada mais é do que um profundo processo de auto-avaliação, 

de verificação da própria ontologia, na medida em que a pessoa se debruça, 

diagnosticamente, sobre si mesma, na busca da superação dos próprios 

limites (2011, p. 149). 

 

 Um esforço conjunto da escola, professores, gestores e comunidade poderá 

transformar essa forte tendência excludente e de controle. Isso se dará somente pela 

conscientização de que, 

 

[...] por mais hegemônica que seja, a ideologia da meritocracia, da 

seletividade e da exclusão – que, no fundo, é o fundamento do individualismo 

burguês – e seus procedimentos correspondentes encontram-se em 

movimento dialético, ou seja, apresentando-se ao mesmo tempo como 

necessária e contingente. Necessária porque decorrente da gênese e evolução 

da correlação de forças históricas desfavoráveis à solidariedade; contingente, 

porque reversível (id., ib., p. 151). 

      

A avaliação como processo deve ser o objetivo da escola que se responsabiliza 

pela construção de um novo olhar daqueles que a planejam e a aplicam. Com uma 

função formativa ela se configurará como peça importante da aprendizagem escolar.  

Para Juan Manuel Álvarez Méndez, professor de Didática na Faculdade de 

Educação da Universidade Complutense de Madrid, “a avaliação, como expressão, é 

sentida e vivida como um processo permanente presente em todos os aspectos da vida 

escolar” (2002, p. 44). Ele defende que deve ser destacada a importância dela no 

contexto escolar. Alerta ainda para o fato de que, na escola, se examina muito; porém, a 

avaliação é uma ação que pode ser transformada em um instrumento de exclusão. O 

aluno e a aluna viram reféns da educação, ao invés de educandos, seres em formação. 

Nesse viés, passa-se a medir em números sua participação, sem que se garanta a 

aprendizagem concreta. Noutra perspectiva, entendendo a educação como um bem que 

deve ser comum e acessível a todos, não se pode prosseguir sem alterar esse papel 

equivocado, até mesmo do ponto de vista do mero progresso, que ela vem representando 

hegemonicamente ao longo de décadas, como afirma Álvares Méndez em Avaliar para 

conhecer, examinar para excluir (2002). Com as mudanças ocorridas no sistema  
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educativo, a partir da década de 1970, a educação transformou-se em bem social, 

político e econômico, com fórmulas e técnicas que colocaram a prática da avaliação a 

serviço da meritocracia, que assumiu a função de selecionar e excluir. O autor faz 

críticas ao paradigma em que a avaliação se limita a dispositivos de medição que, longe 

de assegurarem uma aprendizagem contínua, estão a serviço da discriminação e, no 

limite, da exclusão. Ele defende também que ela deve ser entendida como uma atividade 

voltada à aprendizagem: 

 

Avaliamos para conhecer quando corrigimos construtiva e solidariamente 

com quem aprende, não para confirmar ignorâncias, desqualificar 

esquecimentos, penalizar aprendizagens não-adquiridas. Quando os 

professores agem como corretores que explicam e comunicam 

razoavelmente, são fontes de aprendizagem mediante a informação 

compreensível e argumentada que devem fornecer nessa tarefa (ÁLVARES 

MÉNDEZ, 2002, p. 83). 

 

Álvares Méndez ainda faz referências a Paulo Freire que também serviu de 

referência para a pesquisa de que resultou esta dissertação. Defende, por exemplo, que 

a finalidade da avaliação é a aprendizagem, alertando os educadores para os problemas 

que envolvem a avaliação e oferecendo subsídios para todos os que trabalham com 

educação: 

 

A tentação é desterrar ao terreno do utópico aquelas propostas que ameaçam 

ou rompem a estabilidade com visões alternativas, com argumentos que 

aspiram a convencer sobre a tranquilidade do direito democrático à educação 

para todos, na qual a avaliação é fonte de conhecimento, meio e veículo de 

aprendizagem, garantia de qualidade dos processos que produzem resultados 

que consideramos valiosos e benéficos para as pessoas que deles participam 

(id., ib.,p. 130). 

 

 4. Avaliação para a Aprendizagem 

 

A avaliação a serviço da aprendizagem, para a compreensão dos significados e 

do sentido da vida é um novo paradigma a ser construído. Álvares Méndez propõe uma 

avaliação que não destaque apenas os acertos (resultados esperados pelo educador), mas 

que preste atenção nos “erros” (carregados de significados sobre o modo de raciocinar 

dos educandos), nas potencialidades, quando “atualizadas” (no sentido aristotélico do 

termo), que permita aos alunos e às alunas enxergar suas possibilidades de superação de 

dificuldades e de limites e de progredir em seu processo de aprendizagem. 
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Como defende Hadji, “[...] aqueles que acreditam na necessidade de uma 

avaliação formativa afirmam a pertinência do princípio segundo o qual uma prática – 

avaliar – deve tornar-se auxiliar de outra – aprender” (2001, p. 15). Os objetivos da 

avaliação, nesta perspectiva, resumem-se em apenas um: contribuir para a construção 

dos saberes pelos educandos. Hadji auxilia na identificação dos obstáculos a uma 

avaliação verdadeiramente formativa e cita a existência de representações inibidoras, 

como, por exemplo, a seleção e até mesmo o despreparo dos professores que não ousam 

transformar sua prática pedagógica. Para ele, a avaliação formativa não é mais do que 

“[...] uma utopia promissora, capaz de orientar o trabalho dos professores para uma 

prática avaliativa colocada, tanto quanto seja possível, a serviço das aprendizagens” (id., 

ib., p. 25). Esse autor contribui não apenas para a discussão do processo de avaliação, 

mas também para transformá-la em um instrumento aliado do processo de 

aprendizagem-ensino. As discussões propostas por ele provocam a compreensão da 

avaliação enquanto eixo estruturante de uma série de ideias e de processos. 

O ato de avaliar é mais que o momento de aplicação de um instrumento de 

avaliação e a divulgação de seus resultados. Ele vai além, uma vez que implica, desde 

uma série de procedimentos que visam não à nota em si, até uma série de 

processamentos desenvolvidos pelo próprio avaliado, constituindo categorias 

identificadas e reunidas pelo aluno e pela aluna em seu processo de autoformação. Se 

ela é um ato diagnóstico que, verdadeiramente, proponha encaminhamentos, ações e 

realinhamentos pedagógicos, com vistas a garantir o direito à aprendizagem dos 

estudantes, os mencionados processamentos dos educandos encontram respostas nos 

procedimentos dos educadores. Nesse sentido, a avaliação formativa se transforma 

numa espécie de mapeamento que permitirá, tanto ao avaliador quanto ao avaliado, 

compreender os caminhos percorridos até aquele momento, bem como os a percorrer 

daí por diante. Em suma, a avaliação só faz sentido em um projeto de sociedade 

democrática e justa, ao qual corresponde uma pedagogia equitativa, se tiver como 

finalidade a verificação das mudanças qualitativas na aprendizagem do aluno. Ou seja, 

projeto ao qual corresponde uma pedagogia “equitativa”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei n.º 9.394/96 – estabelece 

no seu artigo 24: 

 

A verificação do rendimento escolar observará seguintes critérios: avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com a prevalência dos 
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 aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período sobre o de eventuais provas finais (BRASIL, 1996). 

 

Ela é o fundamento legal maior de uma avaliação formativa. Portanto, o 

professor que reflete e está disposto a rever sua prática e a replanejar suas ações, está 

justificado, formal e legalmente. Por mais que o cotidiano em sala de aula seja 

desafiador, com problemas cada vez mais complexos, como é o caso da violência 

escolar, não se pode dispensar de modo contínuo que metodologias e estratégias 

educacionais e avaliativas sejam revistas urgente e permanentemente, até porque essa 

transformação pode ajudar na superação dos novos problemas que têm emergido na 

escola contemporânea. A mera reprodução das desigualdades sociais pelas instituições 

dos sistemas educacionais pode provocar a “reprodução” da violência social na escola. 

Ainda assistimos a muitos professores que utilizam o momento da avaliação 

como um instrumento de castigo ou de punição, não atentando para o fato de que, na 

verdade, o fracasso de alguns de seus alunos é a revelação indireta do fracasso parcial 

de seu trabalho.  

Segundo Jussara Hoffmann: 

 

[...] [a] relação professor e aluno, via avaliação, constitui um momento de 

comunicação para os dois sujeitos, em que cada um deles estará 

interpretando, observando, propondo, revendo e refletindo sobre o conteúdo, 

os procedimentos, enfim, a efetivação da aprendizagem (2001, p. 78). 

 

Avançar nesse sentido seria deixar de lado a ideia equivocada de que o professor 

é detentor do saber e adotar a ideia de que deve aprender a agir como mediador, 

estimulando o pensar, a reflexão sobre os conhecimentos dos alunos e alunas e seu 

significado no cotidiano escolar. É prestar atenção ao discente para que dúvidas 

impulsionem aulas criativas e prazerosas. É planejar reflexivamente articulando teoria à 

prática pedagógica. É ter bom senso. 

Como afirma Paulo Freire: 

 

 

[...] a vigilância do meu bom senso tem uma importância enorme na 

avaliação que, a todo instante, devo fazer da minha prática. O que vemos hoje 

são algumas mudanças na nomenclatura do processo avaliativo, o “conceito” 

que nada mais faz que selecionar os alunos em ruim, bom ou ótimo, dando 

uma falsa impressão de mudança (2004, p. 61). 
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A avaliação tem sido um instrumento meramente burocrático, em que uma nota 

é atribuída para atender à escola, aos pais e aos professores. A ela devem ser 

incorporados princípios que orientem a prática educativa, rompendo com a dicotomia 

entre o “bom aluno” e o “mau aluno”, que resulta em exclusão dos que apresentam 

maiores dificuldades. Dado que são exatamente estes que mais necessitam de atenção e 

de um trabalho planejado e organizado que vise atendê-los em seu direito à 

aprendizagem. 

A tarefa do professor é árdua, pois não basta ter o domínio dos conteúdos e a 

desenvoltura para expô-los em público. A docência é uma profissão exigente porque, 

além disso, requer compromisso com a aprendizagem dos alunos e alunas; cobra-se 

dele(a), portanto, pesquisas sobre como as pessoas aprendem, sem falar que tem de 

investigar, também, as práticas pedagógicas mais adequadas para cada idade. 

A avaliação não é uma técnica, nem muito menos um acerto de contas: é um 

processo que traz consigo uma gama de representações dos atores sociais nele 

envolvidos. Como vimos, ela é ideológica, implicando, portanto, relações políticas; ela 

é econômica, porque carece de investimentos que esperam compensações futuras; ela é 

cultural, porque está eivada de crenças, preconceitos etc., que lhe dão significados e 

finalidades diversas, gerando, enfim, critérios de exclusão ou de inclusão, conforme o 

projeto de sociedade mediatizada16 pela cultura escolar que lhe serve de substrato.  

Portanto, a escolha adequada e oportuna de conteúdos, a formulação de objetivos 

claros, a seleção de metodologias e procedimentos educacionais depende da avaliação 

formativa. Nesse sentido, ela é o eixo estruturante da educação, porque dela dependem o 

planejamento, as práticas educacionais e a reflexão sobre estas práticas. Pode-se mesmo 

adiantar que nenhuma formação social resolveu (ou resolverá) seus problemas 

educacionais sem antes resolver os problemas de avaliação (da aprendizagem e 

institucional) por meio de uma negociação sobre consensos mínimos. 

 Ora, se, como já foi explicitado nesta dissertação, cada projeto de avaliação se 

assenta em um projeto político-pedagógico que, por sua vez, busca seus fundamentos no 

projeto social que se quer construir, nenhum projeto desta última natureza tem êxito a 

não ser por um processo dialógico que conduza ao estabelecimento de pactos sociais. 

Caso contrário, ou se terá a autocracia, pela imposição de um projeto, ou se debandará  

 

                                                 
16 Paulo Freire (1987, p. 79) preferiu o substantivo “mediatização” em lugar de “mediação”, dado o 

generalizado e polissêmico sentido atribuído ao último termo.  
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para a anarquia, que em geral se dá nos contextos de desentendimentos e 

conflitos insuperáveis. 

Assim, retornando ao campo mais prosaico da escola, o grupo gestor escolar tem 

uma responsabilidade imensa, na medida em que a ele cabe estabelecer os momentos e 

as condições adequadas para o diálogo entre os atores escolares, de modo a que sejam 

negociados os consensos possíveis, sem imposições ou violências, que só conduzem à 

barbárie. As diferentes reflexões sobre o tema têm de ser partilhadas para que todos 

conheçam os limites e potencialidades das concepções próprias e das dos outros. O 

diálogo não se dá no vazio, mas nas formulações e propostas pronunciadas e negociadas 

em suas convergências, com o adiamento das divergências para maior aprofundamento 

de seu exame.  

A construção de uma nova cultura da avaliação passa pela escola que 

proporcione a seus atores estudos sobre práticas e tendências teóricas da avaliação 

contemporânea, sobre as funções que ela foi adquirindo ao longo do tempo; que 

proporcione a observação das problemáticas concretas a ela adstritas e que a envolvem. 

Essa “liberalidade” deverá ser contínua e também diagnóstica, não assumindo, jamais, o 

caráter meritocrático, porque neste caso, ela se autossepultará por causa das 

desconfianças geradas. E a nova concepção da aprendizagem emergirá com 

instrumentos que serão meros roteiros de pesquisa do desempenho dos alunos. De uma 

videira não nascem maçãs. Assim, somente de um processo de meta-avaliação somativa 

poderá nascer uma avaliação de mesma natureza, características e finalidades. Fica 

evidenciada a necessidade de que qualquer processo avaliativo tem de ser coletivo.  

Infelizmente, os recorrentes resultados oficiais das avaliações em larga escala 

têm revelado que estamos longe de solucionar o problema dos baixos índices de 

aproveitamento escolar. Portanto, iniciar o processo de ruptura com as concepções e 

práticas hegemônicas é urgente, porque com elas os problemas de aprendizagem de 

jovens e crianças permanecem, e às vezes se agravam, a cada ciclo avaliativo. Assim, 

não há que se esperar mais, por uma mera questão de lógica: se não se deve mudar um 

time que está ganhando o jogo, é urgente alterar o que está “levando um baile”. Como 

Paulo Freire dizia, é necessário fazermos o possível de hoje para amanhã, em outras 

condições, fazermos o que hoje nos é impossível.  

Opondo-se à ideia do “tudo ou nada”, este trabalho defende que, mesmo sem as 

condições ideais para adoção de um processo avaliativo rigorosamente democrático, que 

implicaria em um conjunto de mudanças pedagógicas profundas, algo deve ser feito. E  
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este “algo” é dar os primeiros passos do que vai ser uma longa caminhada, até 

que se alcance a consolidação de uma “cultura da aprendizagem de todos e para todos”, 

como sonhou há tanto tempo Comenius.  

As transformações pelas quais a avaliação passou ao longo das últimas décadas 

foram sendo incorporadas, utilizadas, aplicadas e, hoje, o maior desafio para a educação 

é a conciliação entre a miríade de contribuições, sem cair no ecletismo. Algumas vezes, 

as concepções são tão antagônicas que são inconciliáveis. Como agir em um conflito 

insuperável? Nesse caso, valem os interesses da maioria. Na democracia é assim: 

preservados os direitos de manifestação das minorias, valem os interesses da maioria. 

 

5. A Sociedade está em Transformação. E a Avaliação? 

 

A sociedade está em constante mudança. E quanto mais se avança na história 

mais se aceleram as transformações. Os homens e mulheres das cavernas levaram 

milênios para descobrirem o uso do fogo. Hoje, levamos poucos anos para que uma 

tecnologia torne a anterior completamente obsoleta. Hoje, o conhecimento é mais 

acessível graças ao advento das tecnologias da informação e da comunicação (TICs), 

mas que, por outro lado, para as antigas gerações docentes, o ato de ensinar torna-se 

cada vez mais complexo, uma vez que as novas gerações já nasceram no mundo das 

TICs. Há, portanto, um currículo extraescolar que se desenvolve aceleradamente graças 

aos meios de comunicação de massa, gerando o que Giddens chamou de “reflexividade 

social”, por ele assim definida: 

 

A informação produzida por especialistas (incluindo o conhecimento 

científico) não pode mais ser totalmente confinada a grupos específicos, mas 

passa a ser interpretada rotineiramente e a ser influenciada por indivíduos 

leigos no decorrer de suas ações cotidianas (1996, p. 15). 

 

Desafiados(as) pela constante e rápida evolução dos mass media a que estão 

expostos, alunos e alunas criam situações constrangedoras em sala de aula, 

especialmente para professores que ainda não se “alfabytizaram”. Com essas 

transformações aceleradas e profundas, novos traços culturais, concepções (criadas ou 

importadas), ideais, valores, hábitos e funções, antes tão claras no cotidiano escolar, 

foram se tornando mais embaralhadas e exigindo outras posturas e iniciativas dos 
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 educadores, pedagogicamente órfãos, enquanto para os estudantes, todas as 

novidades estão cada vez mais impressas em sua forma de viver.  

A avaliação dentro desse contexto seguiu sendo adaptada à sociedade que se 

apresenta neocolonizadora, neocapitalista, neoconservadora etc. Como contemplá-la 

sem que ela mesma acompanhe essa evolução? Romão, no livro Avaliação dialógica: 

desafios e perspectivas (2011) afirma que o caráter classificatório da avaliação oficializa 

a visão de sociedade excludente adotada pela escola. Dessa maneira a discussão acerca 

da formação permanente dos profissionais da educação se faz cada dia mais necessária 

para que se possa romper com essa lógica perversa. 

 O escopo deste trabalho conduziu-nos à pesquisa junto aos alunos e alunas, com 

vistas a compreender a visão que eles e elas têm construído ao longo de sua formação na 

educação básica. Que caráter esses atores aferem das avaliações a que são submetidos? 

Qual a face que a ela atribuíram? Como compreendem seu papel nesse processo dentro 

da escola? A exclusão existe e os estudantes não se percebem parte desse processo? As 

respostas a todas essas questões só podiam derivar de uma pesquisa empírica, de 

opinião, ou melhor, de representação que os discentes fazem da avaliação. Por isso, esta 

dissertação de mestrado propôs-se a ser um instrumento, referenciado nas categorias 

freirianas, de verificação desses diversos olhares que se exprimem no contexto escolar 

da Escola Estadual Coronel Benedito Ramos Arantes, localizada em Igaratá, no Estado 

de São Paulo, Brasil. Se, para eles e elas, há ainda o peso da relação hierarquizada entre 

professor e aluno; se, para eles e elas, a questão da disciplina ainda não se traduziu em 

uma questão de relações interpessoais (Lauro de Oliveira Lima, pai de Adriana, várias 

vezes citada neste trabalho, costumava dizer que não existem problemas de disciplina, 

mas de relacionamento humano); se, para eles e elas, as avaliações que lhes são 

aplicadas ainda são utilizadas por alguns professores como um instrumento de poder e 

de punição... essas e tantas outras representações emergiram na pesquisa deste trabalho. 

 Para Paulo Freire, “[...] a educação liberadora é incompatível com uma 

pedagogia que, de maneira consciente ou mistificada, tem sido prática de dominação” 

(1987, p. 9). Com essa afirmação, pretende-se referendar uma das hipóteses iniciais 

deste trabalho: existe nas escolas uma cultura avaliativa predominante que pode ser 

denominada “avaliação do opressor”. E é com Paulo Freire que se reforçam os 

fundamentos desta denominação, aplicável a uma concepção que não considera o 

discente como parte dela. Segundo ele: 
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Uma cultura tecida com a trama da dominação, por mais generosos que sejam 

os propósitos de seus educadores, é barreira cerrada às possibilidades 

educacionais dos que se situam nas subculturas dos proletários e marginais. 

Ao contrário, uma nova pedagogia enraizada na vida dessas subculturas, a 

partir delas e com elas, será um contínuo retomar reflexivo de seus próprios 

caminhos de liberação; não será simples reflexo, senão reflexiva criação e 

recriação, um ir adiante [...] (1987, p. 9). 

 

 Mudar o caráter da avaliação passa pela mudança da visão de mundo e das 

mentalidades. José Eustáquio Romão (2008), no artigo “Razões Oprimidas: introdução 

a uma nova geopolítica do conhecimento”, discute as “Razões Alternativas”. É uma 

reflexão acerca das epistemologias hegemônicas, criadas, segundo ele, por um “sistema 

auto-referenciado etnocêntrico, ou melhor, norte-americano-eurocêntrico, branco, 

cristão e masculino” (ROMÃO, ib., p. 65). Alerta ainda para o fato de que vivemos em 

um mundo excludente e que oprime anseios e expectativas, além de impor a 

mentalidade do opressor como única, não por sua superioridade gnosiológica, 

epistemológica ou axiológica, mas pela força do capital e pelo monopólio do poder da 

repressão. 

 No mesmo texto, o autor anuncia que se iniciou, no mundo, a discussão de novos 

olhares, de um novo racionalismo, que vem crescendo e tomando forma nos países pós- 

colonizados, mas ainda dominados pelo imperialismo, ou seja, representantes do que já 

alertava Paulo Freire: “[...] o opressor, para oprimir, precisa de uma teoria da ação 

opressora, os oprimidos, para se libertarem, igualmente necessitam de uma teoria de sua 

ação” (1987, p. 183) 

 Será somando o olhar do discente ao do docente que a avaliação poderá sofrer 

mudanças profundas e efetivas que a transformem em instrumento mais justo, 

apontando o progresso do(a) estudante, não, estigmatizando-o(a). A ação educativa é 

complexa e ainda é possível perceber a reprodução do modelo social no interior da sala 

de aula. Buscar romper com essa prática significa reconhecer, nessa nova sociedade 

globalizada que a avaliação deve ser concebida como objetivo de realinhamento da 

aprendizagem, e não como instrumento de dominação. 

 Contudo, somente coletivamente se poderá substituir a visão de mundo 

hegemônica por outra que admita a convivência dos saberes, reconhecendo a todos a 

partir de seus lugares de enunciação e reposicionando-se nas formas de relação e de 

funções políticas. Para que nasça na Educação outro processo avaliativo, são necessárias 

mudanças estruturais na sociedade, nos sistemas educacionais e nas escolas. Há que se 

vencer a visão das classes dominantes, como defende Romão e Freire, com a emersão 
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 de uma nova consciência, uma “Razão Dialético-Dialógica” (ROMÃO, 2008, p. 85), 

que romperá com a incoerência elitista. Para isso, quem se encontra preparado é o 

oprimido e a oprimida que, aberto e aberta à reflexão, poderão revelar elementos contra-

hegemônicos que auxiliarão na busca de novas perspectivas, contribuindo para a 

superação das antigas teses e, assim, para o avanço do conhecimento nas distintas áreas. 

Paulo Freire registrou que: 

 

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 

dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado 

do mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade 

ausente dos homens. [...] Não há uma consciência antes e um mundo depois e 

vice-versa. [...] “A consciência e o mundo”, diz Sartre, “se dão ao mesmo 

tempo: exterior por essência à consciência, o mundo é, por essência, relativo 

a ela” (1987, p. 70). 

  

 Por tudo que foi citado neste capítulo, percebe-se que a palavra avaliação é 

polissêmica e o fenômeno a que ela se refere é múltiplo, seja em sua estruturação, seja 

em suas finalidades. É por meio dele que se tem explicitado os interesses das classes em 

conflito na sociedade cotidiana: de um lado, uma minoria querendo construir um paraíso 

na Terra para poucos e, de outro, uma maioria sofredora, ainda à procura de alternativas 

para a construção de um mundo no qual ainda seja possível amar, como sonhava Paulo 

Freire. 
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CAPÍTULO II 

AVALIAÇÃO SOB O OLHAR DOS DISCENTES 

 

 

1. Pesquisa de Opinião  

  

A pesquisa de opinião foi realizada na Escola Estadual “Coronel Benedito 

Ramos Arantes”, no município de Igaratá, São Paulo, com base na Escala Likert. A 

opção por essa unidade escolar para realizá-la se deveu ao perfil diferenciado de escola 

estadual que atende a dois públicos, a saber: alunos e alunas moradores das zonas 

urbana e rural do município. 

Os entrevistados tiveram que indicar seu grau de concordância ou discordância 

em relação a cada quesito de uma série de dez afirmações sobre o tema Avaliação. Os 

estudantes podiam optar por uma das cinco categorias de respostas, que variavam de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”. 

 Na primeira fase da pesquisa de campo, alunos e alunas do nono ano do Ensino 

Fundamental e do terceiro ano do Ensino Médio regular responderam à pesquisa de 

opinião, totalizando 53 (cinquenta e três) alunos no universo total, sendo que 35 (trinta e 

cinco) do universo de controle e 18 (dezoito) do universo experimental.  

 Como universo de controle foi considerado o conjunto dos estudantes moradores 

da zona urbana; e experimental o dos moradores da zona rural matriculados nas séries 

mencionadas. 

 O instrumento utilizado na coleta de opinião para a pesquisa foi construído com 

dez assertivas, que objetivaram exprimir as hipóteses da pesquisa17.  

Os alunos tiveram que responder ao instrumento de acordo com um esquema de 

5 (cinco) alternativas e, portanto, cada aluno teve sua opinião registrada em cada quesito 

no próprio instrumento, optando por uma das 5 (cinco) alternativas: discordo 

 

                                                 
17 Esta dissertação de mestrado, referenciada nas categorias freirianas, especialmente na de “leituras de 

mundo”, de que resultam olhares diversificados, dependendo dos contextos de seus enunciantes, 

debruçou-se sobre as leituras que os(as) estudantes da Escola Estadual Cel. Benedito Ramos Arantes tem 

sobre a avaliação da aprendizagem escolar. Procurou verificar, mais especificamente, se, para esses atores 

escolares, há ainda o peso da relação hierarquizada entre professor e aluno; se, para eles e elas, a questão 

da disciplina ainda não se traduziu em uma questão de relações interpessoais – Lauro de Oliveira Lima, 

pai da autora Adriana Lima, várias vezes citada neste trabalho, costumava dizer que não existem 

problemas de disciplina, mas de relacionamento humano –; se, para eles e elas, as avaliações que lhes são 

aplicadas ainda são utilizada por alguns professores como um instrumento de poder e de punição. 
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 totalmente, discordo parcialmente, não tenho opinião formada, concordo 

parcialmente, concordo totalmente.  

 

2. Universo Experimental  

 

Aplicados os instrumentos, as respostas entraram em fase de tabulação e 

interpretação. O primeiro quadro apresenta as respostas dos estudantes a todos os 

quesitos o universo experimental, ou seja, a resposta dos sujeitos estudantes moradores 

da zona rural matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

Regular. 

 

Quadro I 

Pesquisa de Opinião Universo Experimental 

 

EDUCANDO  I  II III IV V VI  VII VIII IX X TOTAL 

Ff 5 1 4 2 1 5 4 5 1 1 29 

Fff 5 1 5 4 5 5 5 4 1 3 38 

Ffff 5 1 5 4 1 4 5 5 1 1 32 

G 5 1 5 4 1 4 4 5 2 1 32 

Bb 5 2 4 4 3 5 4 4 1 1 33 

B 5 1 5 4 1 5 5 4 2 1 33 

Aaaa 4 1 3 4 1 5 4 2 4 1 29 

C 5 2 5 4 1 5 5 4 1 3 35 

Dd 5 1 5 4 4 5 5 4 1 4 38 

Ee 4 2 4 1 4 3 4 4 1 4 31 

Hhh 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 34 

Hh 5 2 5 4 2 5 5 2 1 2 33 

hhhh 4 2 5 2 2 5 5 2 1 2 30 

I 5 2 5 4 2 5 5 2 2 1 33 

mm 5 1 5 4 4 4 5 2 1 1 32 

mmm 4 3 5 5 3 5 4 5 3 1 38 

mmmm 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 43 

N 4 3 5 1 1 5 5 4 1 1 30 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

Após a tabulação geral, foram destacados 20% das respostas dos atores que, no 

conjunto dos quesitos, apresentaram os menores escores, bem como os 20% dos que 

apresentaram os maiores escores, para a elaboração do teste de consistência sobre os 
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 quesitos do instrumento de coleta de opinião. Portanto, teve-se 4 (quatro) atores 

com as menores somas e 4 (quatro) com as somas mais altas.  

De acordo com a escala Likert, a fórmula para calcular o grau de consistência de 

um instrumento de pesquisa de opinião é obtido pela fórmula de cálculo: 

C = d / n, 

Nesta fórmula,  

C = consistência; 

d = ∑ ma - ∑ me e 

n = número de casos (da amostra para o teste de consistência = 4). 

A seguir, apresentam-se, no Quadro II, os resultados do grau de consistência dos 

quesitos do instrumento de coleta de opinião, considerando-se apenas o universo 

experimental.  

 

Quadro II 

Grau de Consistência dos Quesitos do Instrumento da Pesquisa de Opinião 

Universo Experimental  

 

EDUCANDO  I  II III IV V VI  VII VIII IX X TOTAL 

Mmmm 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 43 

Fff 5 1 5 4 5 5 5 4 1 3 38 

Mmm 4 3 5 5 3 5 4 5 3 1 38 

Hhh 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 34 

MAIOR 18 8 20 19 14 20 18 14 12 10 153 

MENOR 19 6 17 9 5 20 18 13 7 5 119 

DIFERENÇA 1 2 3 10 9 - - 1 5 5 36 

CONSISTÊNCIA 0,25 0,5 0,75 2,5 2,25 - - 0,25 1,25 1,25 

 Aaaa 4 1 3 4 1 5 4 2 4 1 29 

Ff 5 1 4 2 1 5 4 5 1 1 29 

N 4 3 5 1 1 5 5 4 1 1 30 

Hhhh 4 2 5 2 2 5 5 2 1 2 30 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

O método Likert, determina como limite mínimo para verificar se um quesito é 

ou não consistente o grau 2 (dois). Portanto, os quesitos com grau de consistência 

inferior a 2 (dois) devem ser descartados, reformulados, ou, em último caso, tabulados e 

interpretados, mas sempre relativizando os resultados. 
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Os quesitos I, III, VI, VII e IX versam sobre os objetivos da Avaliação – 

acompanhar a aprendizagem, retomar conteúdos etc. – e como essa temática é 

compreendida pelos entrevistados.  

Os quesitos II, V, VIII e X referem-se à maneira como os estudantes percebem a 

utilização da Avaliação pelos professores. Se ela é utilizada como instrumento de 

controle, ou se para punir a turma diante da indisciplina que, eventualmente, ocorra 

durante as aulas ao longo do ano letivo. 

Por fim, no quesito IV, procurou-se observar se a relação do professor com os 

estudantes conta para esses últimos nos momentos em que são submetidos à avalição da 

aprendizagem. Se o estudante percebe que o fato de ele se identificar mais com um 

professor em relação a outro influencia em seu rendimento. 

 Como se pode observar no Quadro II, apenas os quesitos IV e V são consistentes 

e, por isso, apenas eles deveriam ser tabulados no universo experimental e levados em 

consideração para efeito de análise.  No entanto, quando considerados no universo de 

controle e no universo total, eles poderão apresentar-se em outra condição quanto à 

consistência, como se verá a seguir, nesta dissertação. 

 

Quadro III 

QUESITO IV 

( ) As provas ficam mais fáceis quando gosto do professor. 

OPÇÕES N.º % 

Discordo totalmente 2 11,5 

Discordo parcialmente 2 11,5 

Não tenho opinião formada 0 - 

Concordo parcialmente 11 61 

Concordo totalmente 3 16 

TOTAL 18 100,00 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

Com relação à assertiva IV, o grau de consistência para o quesito foi de 2,5 

atendendo, assim, aos padrões da Escala Likert.  
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Nessa assertiva pode-se observar que 11,5% dos estudantes discordam 

totalmente; 11,5% discordam parcialmente; nenhum estudante assinalou o ítem “não 

tenho opinião formada”; 61% concordam parcialmente e 16% concordam totalmente 

com ela.  

Segundo a maioria deles (77%), o fato de se identificar mais com um professor 

do que com outro interfere em seu aproveitamento em sala de aula. Paulo Freire 

defendeu o papel da afetividade no processo aprendizagem-ensino em sua obra 

Pedagogia da autonomia:  

 

Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade 

docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, 

que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e 

"cinzento" me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato dos objetos 

cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha excluída da 

cognoscibilidade. O que não posso obviamente permitir é que minha 

afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever de professor no 

exercício de minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do 

trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer que tenha por 

ele (2004, p. 141). 

 

                                                  Quadro IV 

QUESITO V 

( ) Quanto mais os professores se sentem desrespeitados durante as aulas mais eles 

dificultam a avaliação. 

OPÇÕES N.º % 

Discordo totalmente 8 44 

Discordo parcialmente 3 17 

Não tenho opinião formada 2 11 

Concordo parcialmente 3 17 

Concordo totalmente 2 11 

TOTAL 18 100,00 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

 A assertiva V do instrumento de coleta de opinião apresentou grau de 

consistência de 2,25.  
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 Neste quesito, pode-se observar que 44% dos estudantes discordam totalmente; 

17% discordam parcialmente; 11% não têm opinião formada; 17% concordam 

parcialmente e 11% concordam totalmente com ela.  

 Os estudantes apontaram, em sua maioria, o “discordo totalmente” (44%). E 

equilibraram o “discordam parcialmente” (17%) com o “concordo parcialmente” (17%) 

ao presentarem a percepção deles acerca de como os professores utilizam a avaliação. 

Cabe observar que expressiva maioria dos(as) estudantes (61%) discordaram da 

assertiva contida no quesito.  

 Ao defenderem, no quesito IV, que a afinidade com o professor interfere no 

rendimento, nesse quesito V, demonstram que o grau de dificuldade da prova não varia 

de acordo com o nível de relação entre a turma e o professor.  

 Analisa-se, em seguida, o universo de controle, dando prosseguimento às 

tabulações necessárias à essa pesquisa de opinião. 

 

3. Universo de Controle 

 

Nessa etapa da pesquisa, apresenta-se a tabulação do instrumento de coleta de 

opinião aplicado à turma do universo de controle e cujos quesitos consistentes foram: 

IV, V, VIII e X. 
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Quadro V 

Pesquisa de Opinião Universo de Controle 

Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

O universo de controle, como não é demais lembrar, é constituído pelos 

estudantes que moram na zona urbana.  

No Quadro VI foram registrados os cálculos para verificar o grau de consistência 

dos quesitos do instrumento no universo de controle. 

 

EDUCANDO  I  II III IV V VI  VII VIII IX X TOTAL 

A 5 2 5 1 4 5 4 5 1 1 33 

Aa 4 1 5 1 1 4 5 5 1 1 28 

Aaa 5 2 5 2 1 5 5 2 1 1 29 

Bbb 5 1 5 2 2 4 5 1 1 2 28 

Bbbb 4 2 4 4 3 4 4 3 1 2 31 

Cc 5 1 5 4 1 5 5 2 1 1 30 

Ccc 5 1 5 4 1 4 5 3 1 1 30 

Cccc 5 1 5 5 1 5 5 4 1 1 33 

D 5 1 4 1 1 4 4 1 1 1 23 

Ddd 5 1 5 4 4 5 4 5 4 2 39 

Dddd 4 1 2 5 3 4 2 1 1 4 27 

E 4 1 5 4 1 4 4 5 1 2 31 

Eee 5 1 4 2 4 4 5 1 1 2 29 

Eeee 4 1 5 4 1 5 4 4 1 1 30 

F 4 4 2 1 4 5 5 5 2 4 36 

EDUCANDO  I  II III IV V VI  VII VIII IX X TOTAL 

Gg 5 1 5 4 1 5 5 4 2 1 33 

Ggg 5 1 5 1 2 3 5 1 1 1 24 

Gggg 4 1 5 1 1 5 5 1 1 1 25 

H 5 2 5 1 2 4 5 1 1 1 27 

Ii 5 1 4 5 1 4 5 2 1 1 29 

Iii 4 1 5 1 3 4 5 5 2 1 31 

Iiii 4 2 5 1 1 5 4 2 1 1 26 

J 5 1 5 5 2 5 5 4 3 1 36 

Jj 5 1 5 2 2 5 5 2 1 1 29 

Jjj 5 1 5 4 4 5 4 5 4 4 41 

Jjjj 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 41 

K 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 45 

Kk 5 4 5 2 4 5 4 5 3 2 39 

Kkk 4 2 5 1 4 4 4 4 4 2 34 

Kkkk 5 4 5 1 3 2 5 3 3 2 33 

L 4 4 2 5 5 4 2 5 4 2 37 

Ll 5 1 3 1 5 5 2 5 2 5 34 

Lll 5 1 5 3 1 5 5 1 1 1 28 

Llll 5 1 5 5 1 5 5 4 1 1 33 

M 5 4 5 3 5 4 5 3 2 3 39 
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Quadro VI  

Grau de Consistência dos Quesitos do Instrumento da Pesquisa de Opinião 

Universo de Controle  

Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 Como se pode observar, o Quadro VI, referente ao universo de controle, 

apresenta como consistentes os quesitos IV, V, VIII e IX. Comparando esses testes de 

consistência com os do universo experimental, contatou-se que houve coincidência nos 

quesitos IV e V quanto ao grau positivo de consistência. Houve coincidência também 

nos quesitos I, II, III, VI, VII e X que, em ambos os universos, se mostraram como 

inconsistentes. 

 Após a análise dos quesitos consistentes do universo de controle, retornar-se-á 

aos quesitos consistentes em ambas (IV e V), para uma análise mais aprofundada e 

comparada. É claro que a consistência constatada nestes últimos quesitos, nos dois 

universos da pesquisa, chama a atenção para uma análise mais cuidadosa.  

 Na turma tomada como “universo de controle”, o número de quesitos 

consistentes (4) foi maior do que os da considerada como “universo experimental” (2), 

não esquecendo de que o instrumento de coleta de opinião foi o mesmo, aplicado nos 

dois universos, com procedimentos muito semelhantes. 

 É importante destacar que, ao tabular o universo total de alunos (53 

informantes), os quesitos consistentes coincidiram com os do universo de controle, ou 

seja, também se mostraram consistentes os quesitos IV, V, VIII e IX. Como se pode 

EDUCANDO  I  II III IV V VI  VII VIII IX X TOTAL 

K 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 45 

Jjj 5 1 5 4 4 5 4 5 4 4 41 

Jjjj 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 41 

Ddd 5 1 5 4 4 5 4 5 4 2 39 

M 5 4 5 3 5 4 5 3 2 3 39 

Kk 5 4 5 2 4 5 4 5 3 2 39 

L 4 4 2 5 5 4 2 5 4 2 37 

MAIOR 33 20 32 28 30 33 28 31 25 21 241 

MENOR 31 9 31 11 11 29 30 12 7 10 181 

DIFERENÇA 3 11 1 17 19 4 - 19 18 11 103 

CONSISTÊNCIA 0,4 1,5 0,14 2,4 2,7 0,5 - 2,7 2,5 1,5  

D 5 1 4 1 1 4 4 1 1 1 23 

Ggg 5 1 5 1 2 3 5 1 1 1 24 

Gggg 4 1 5 1 1 5 5 1 1 1 25 

Iiii 4 2 5 1 1 5 4 2 1 1 26 

H 5 2 5 1 2 4 5 1 1 1 27 

Dddd 4 1 2 5 3 4 2 1 1 4 27 

Aa 4 1 5 1 1 4 5 5 1 1 28 
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observar, os quesitos IV e V apresentaram-se como consistentes em todas as tabulações. 

Por isso, eles, com mais segurança, oferecem informações sobre as representações 

dos(as) estudantes sobre as variáveis da avaliação da aprendizagem aí verificados. 

Entretanto, para os efeitos desta dissertação e de acordo com a Metodologia Likert, é 

pertinente analisar e extrair conclusões a partir de todas as respostas dadas aos quesitos 

que emergiram consistentes em qualquer dos universos considerados. 

 Retomar-se-á a tabulação e análise das respostas aos quesitos respondidos pelos 

sujeitos do universo de controle.   

 

Quadro VII 

QUESITO IV 

( ) As provas ficam mais fáceis quando gosto do professor. 

OPÇÕES Nº % 

Discordo totalmente 12 34 

Discordo parcialmente 5 14 

Não tenho opinião formada 2 6 

Concordo parcialmente 8 23 

Concordo totalmente 8 23 

TOTAL 35 100,00 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

Com relação ao quesito IV, as respostas dos alunos do universo de controle 

demonstraram, no teste de consistência, o grau 2,4, atendendo, assim, ao padrão de 

consistência da Escala Likert.  

Nesse quesito, 6% dos educandos não têm opinião formada sobre o assunto; 

48% discordam total ou parcialmente e 46% concordam, total ou parcialmente, com a 

assertiva nele contida. 

O grupo mostrou-se equilibrado ao afirmar que as provas se tornam mais fáceis 

quando gostam da figura do professor. 

Como Paulo Freire afirmou:  
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[...] querer bem aos educandos e à própria prática educativa de que participo. 

Essa abertura significa que a afetividade não me assusta, que não tenho medo 

de expressá-la. Seriedade docente e afetividade não são incompatíveis. 

Aberto ao querer bem significa minha disponibilidade à alegria de viver. 

Quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e minha 

docência, tanto mais alegre e esperançoso me sinto (2004, p. 141). 

 

No grupo experimental, a maioria dos educandos (77%), informou que concorda, 

parcial ou totalmente, com a assertiva. A soma dos resultados dessas alternativas no 

grupo de controle atingiu 46%. Importante destacar que neste universo, o de controle, o 

índice no quesito “discordo total e parcialmente” (48%) é bem maior que do outro grupo 

considerado universo experimental (23%). No grau de consistência no grupo de controle 

o grau foi de 2,4 enquanto no experimental foi de 2,5.  

Os índices confirmaram que os alunos da zona urbana devem compor o grupo de 

controle para os efeitos desta dissertação, porque ela partiu do princípio de que esses 

estudantes estão mais suscetíveis à disseminação das discussões acerca da importância 

da escolarização e dos incentivos dos familiares para que a formação escolar se 

concretize. Enquanto os alunos da zona rural cumprem a escolarização como obrigação, 

pois alguns atores desse universo deixaram escapar, nas entrevistas transcritas (ver o 

apêndice desta dissertação), que os pais comentam com eles que, se não fosse o 

“Conselho Tutelar”18, prefeririam ter os filhos trabalhando e ajudando nos afazeres e 

atividades dos sítios em que prestam variados serviços, que vão dos cuidados como 

“caseiros” à faina com o plantio e a colheita. E essa postura fica evidente nos 

atendimentos aos pais dos estudantes do grupo experimental, já que poucos 

comparecem às convocações para as reuniões diversas, mesmo para aquelas destinadas 

a discussão acerca de aproveitamento ou dos altos índices de faltas dos filhos. Apenas 

com a convocação, via documento em que está citada a Lei 8.069, artigo 24619, é que se 

melhora o comparecimento dos pais da zona rural, mas, em geral, reclamam não terem 

tempo e que filhos sabem de suas responsabilidades. 

Diante dessas considerações, ambos os universos – “experimental” (zona rural) e 

“de controle” (zona urbana), na tabulação do quarto quesito confirmou-se que a 

                                                 
18 O conselho tutelar foi criado conjuntamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que foi 

instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990.  O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável 

pelo zelo com o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e deve ser estabelecido por lei 

municipal, que determine seu funcionamento, tendo em vista os artigos 131 a 140 do ECA. 
19  A Lei nº 8.069/90 prevê para os pais a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino 

(art. 55). Sancionando tal dever, a lei prevê o crime de abandono intelectual no art. 246: "Deixar, sem 

justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar: Pena - detenção, de quinze dias a um 

mês ou multa" (FABBRINI; MIRABETE, 2011, p. 40). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_da_Crian%C3%A7a_e_do_Adolescente
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 caracterização e qualificação dos dois universos estava inicialmente correta 

quando se formulou o projeto desta dissertação. Examinando tanto as respostas dos(as) 

estudantes do primeiro grupo, quanto as do segundo, confirma-se a qualidade dos dois 

universos. A maioria dos sujeitos do primeiro (experimental) respondeu que identificar-

se com o professor interfere positivamente em seu rendimento; já o segundo grupo 

(controle), embora com pouca diferença, afirmou que não interfere.  

O que causou estranhamento à pesquisadora é que a convivência de mais de 

vinte anos com o universo escolar e a experiência até aqui acumulada levava-a a 

defender que o resultado seria de consenso nos dois grupos e que ambos apontariam, 

com altos índices, que a relação com o professor interfere no rendimento.  

Essa é uma pesquisa de tendência de opinião e para validá-la, é necessário 

complementá-la, aplicando outros instrumentos de investigação científica. Para isso, a 

pesquisa para esta dissertação contou, também, com a entrevista em profundidade. Dar-

se-á especial atenção ao confronto dos resultados da pesquisa de opinião com os das 

entrevistas gravadas.  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar,constatando, intervenho, intervindo, educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade (FREIRE, 2004, p. 29). 

 

 

 Contudo, deve-se, nesta altura, retomar a tabulação dos quesitos do universo de 

controle. 
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Quadro VIII 

QUESITO V 

( ) Quanto mais os professores se sentem desrespeitados durante as aulas mais eles 

dificultam a avaliação. 

OPÇÕES Nº % 

Discordo totalmente 14 40 

Discordo parcialmente 5 14 

Não tenho opinião formada 4 12 

Concordo parcialmente 9 26 

Concordo totalmente 3 8 

TOTAL 35 100,00 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

A assertiva V do instrumento de coleta de opinião apresentou grau de 

consistência de 2,7, no universo de controle. Quanto a esta assertiva, 12% dos 

educandos não têm opinião formada; 54% discordam, total ou parcialmente, e 34% 

concordam, total ou parcialmente, com a afirmação de que os professores, ao se 

sentirem desrespeitados, tendem a dificultar a avaliação.  

A exemplo do resultado da pesquisa do universo experimental, a maioria dos 

entrevistados do universo de controle (54%) discorda da afirmação de que os 

professores utilizam a prova como instrumento de controle. Isso demonstra que, ambos 

os universos estão em consonância acerca da compreensão do papel da avaliação no 

sentido de que ela não deve ser utilizada para punição.  

No universo experimental somadas as alternativas “discordo total ou 

parcialmente” o total foi de 61%.  

Contudo, observando mais atentamente os números, ao somar as respostas com a 

alternativa “concordo parcialmente” com as de “concordo totalmente”, no experimental, 

atinge-se 28%, enquanto no de controle 34%. Em outras palavras, esses índices 

reforçam a ideia de que, pelo fato de estarem sob maiores estímulos, o grupo dois 

(controle) tem o discernimento de que o professor usa, sim, a avaliação como 

instrumento de controle e punição. 
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A seguir, são tabulados os resultados das respostas ao quesito VIII, também 

apresentado como consistente no universo de controle. 

 

Quadro IX 

QUESITO VIII 

( ) Quanto maior a indisciplina nas aulas mais as avaliações são difíceis. 

OPÇÕES N.º % 

Discordo totalmente 8 22,5 

Discordo parcialmente 5 14 

Não tenho opinião formada 4 12 

Concordo parcialmente 8 22,5 

Concordo totalmente 10 29 

TOTAL 35 100,00 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

A assertiva VIII do instrumento de coleta de opinião apresentou grau de 

consistência de 2,7.  

Nessa assertiva, pode-se observar que 12% dos educandos não têm opinião 

formada; 36,5% discordam total ou parcialmente da afirmação contida no quesito e 

51,5% concordam, total ou parcialmente, que a indisciplina pode ser um fator a ser 

levado em conta pelos professores ao elaborarem suas provas. Portanto, a observação 

registrada no quesito anterior se reforça, pois o grupo da zona urbana, em sua maioria, 

percebe que a indisciplina é um fator dificultador para as provas, ou seja, pode ser 

utilizada como instrumento de punição e controle dos alunos por alguns professores. 

Finalmente, será examinado o último quesito consistente do universo de 

controle. 
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Quadro X 

QUESITO IX 

( ) A avaliação é a uma forma de os professores punirem os alunos(as) 

bagunceiros. 

OPÇÕES Nº % 

Discordo totalmente 21 60 

Discordo parcialmente 5 14 

Não tenho opinião formada 3 9 

Concordo parcialmente 6 17 

Concordo totalmente - - 

TOTAL 35 100,00 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

A assertiva IX do instrumento de coleta apresentou grau de consistência de 2,5. 

Nessa assertiva, pode-se observar que 9% dos educandos, não têm opinião formada; 

74% discordam, total ou parcialmente, e 17% concordam, parcialmente, com a 

afirmação de que a avaliação é a uma forma de os professores punirem os alunos ou 

alunas “bagunceiras”. Observe-se que nenhum entrevistado concordou totalmente com a 

assertiva. 

Esse quesito buscou avaliar se os entrevistados têm a percepção de que os 

professores utilizam a avaliação como forma de punição. O resultado da pesquisa de 

opinião é que isso não é verdade, uma vez que 74% dos educandos discordam dessa 

afirmação. Todavia, nas observações em sala de aula, nas entrevistas em profundidade e 

nas conversas informais, ocorreram alguns comentários sobre um ou outro professor 

utilizar, de vez em quando, a avaliação como ameaça para que a turma se aquiete. A 

aplicação de provas sem prévia definição de data, ou seja, a “prova surpresa” representa 

uma ameaça, caso não se “comportem” conforme determinação de alguns docentes.  

Essa análise exige atenção e cuidado, pois, talvez, o discurso informal desses alunos 

revele mais do que os dados apontados no instrumento de pesquisa de opinião: 
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No processo da fala e da escuta a disciplina do silêncio a ser assumido com 

rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é um sine qua da 

comunicação dialógica. O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe 

escutar é a demonstração de sua capacidade de controlar não só a necessidade 

de dizer a sua palavra, que é um direito, mas também o gosto pessoal, 

profundamente respeitável, de expressá-la. Quem tem o que dizer tem 

igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso, porém, que quem tem o 

que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a única a ter o que 

dizer. Mais ainda, que o que tem a dizer não é necessariamente, por mais 

importante que seja, a verdade alvissareira por todos esperada. É preciso que 

quem tem o que dizer saiba, sem dúvida nenhuma, que, sem escutar o que 

quem escuta tem igualmente a dizer, termina por esgotar a sua capacidade de 

dizer por muito ter dito sem nada ou quase nada ter escutado (FREIRE, 2004, 

p. 116 e 117). 

 

 Todos os recursos utilizados nessa pesquisa são imprescindíveis, pois 

analisando-se articuladamente os dados por eles coletados pode-se chegara conclusões 

mais consistentes. 

 

4. Pesquisa de Opinião: Universo Experimental e de Controle  

 

 Tabulando-se as respostas dadas pelo total de estudantes, foram obtidos os 

resultados a seguir registrados. A fase da tabulação geral das respostas pode apontar 

resultados mais satisfatórios, considerando-se o aumento do universo e, 

consequentemente, da sub-amostra de 20% para elaboração do teste de consistência 

relativo aos universos experimental e de controle somados.  

Observe-se o Quadro XI. Ele contém o registro das respostas do universo global 

(experimental e controle). Foram selecionadas as respostas de 20% dos entrevistados de 

maior escore e de 20% de menor, para a tabulação e cálculo do grau de consistência dos 

quesitos do instrumento de pesquisa de opinião.   

Não deve causar espanto o fato de os graus de consistência dos quesitos de um 

mesmo instrumento de pesquisa de opinião variarem de acordo com os universos 

considerados. Esta variação é, também, um bom indicador das singularidades dos 

entrevistados, como segmentos de atores do universo da pesquisa. O cálculo da 

avaliação do grau de consistência do universo global é o que deve ser levado em 

consideração, para efeito da tabulação e análise dos resultados, ainda que a tabulação 

parcial dos universos experimental e de controle, permitirem ao pesquisador(a) perceber 

sinais, indícios daquelas singularidades mencionadas. 
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Portanto, vejam-se os dados registrados no Quadro XI, para a análise do grau de 

consistência dos quesitos contidos no instrumento de pesquisa de opinião aplicado ao 

universo total desta pesquisa. 

 

Quadro XI 

Grau de Consistência dos Quesitos Considerado o Universo Total 

Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

Pode-se observar, no quadro XI, que os quesitos IV, V, VIII e IX apresentaram 

grau de consistência igual ou superior a 2,0 atendendo às determinações do método 

Likert. 

 Comparando os três testes de consistência, observa-se, imediatamente, que os 

quesitos IV e V foram consistentes nas três tabulações realizadas, o que significa dizer 

que eles são realmente consistentes e que, por isso, devem ser levados em consideração 

EDUCANDO  I  II III IV V VI  VII VIII IX X TOTAL 

K 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 45 

Mmmm 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 43 

Jjj 5 1 5 4 4 5 4 5 4 4 41 

Jjjj 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 41 

M 5 4 5 3 5 4 5 3 2 3 39 

Kk 5 4 5 2 4 5 4 5 3 2 39 

Ddd 5 1 5 4 4 5 4 5 4 2 39 

Fff 5 1 5 4 5 5 5 4 1 3 38 

Mmm 4 3 5 5 3 5 4 5 3 1 38 

Ddd 5 1 5 4 4 5 4 5 4 2 39 

L 4 4 2 5 5 4 2 5 4 2 37 

F 4 4 2 1 4 5 5 5 2 4 36 

Maior 55 32 54 47 51 58 50 54 38 36 472 

Menor 50 14 49 22 16 48 49 18 14 15  

Diferença 5 18 5 45 35 10 2 36 24 20  

Consistência 0,4 1,6 0,4 2,2 3.1 0,9 0,18 3,2 2,1 1,9  

EDUCANDO  I  II III IV V VI  VII VIII IX X TOTAL 

D 5 1 4 1 1 4 4 1 1 1 23 

Ggg 5 1 5 1 2 3 5 1 1 1 24 

Gggg 4 1 5 1 1 5 5 1 1 1 25 

Iiii 4 2 5 1 1 5 4 2 1 1 26 

Dddd 4 1 2 5 3 4 2 1 1 4 27 

H 5 2 5 1 2 4 5 1 1 1 27 

Aa 4 1 5 1 1 4 5 5 1 1 28 

Bbb 5 1 5 2 2 4 5 1 1 2 28 

Lll 5 1 5 3 1 5 5 1 1 1 28 

Aaa 5 2 5 2 1 5 5 2 1 1 29 

Aaaa 4 1 3 4 1 5 4 2 4 1 29 
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 em qualquer análise. De qualquer forma, os quesitos VIII e IX se mostraram 

consistentes em dois dos universos (experimental e total), oferecendo, por isso, maior 

segurança quanto à sua utilização. Os demais (inconsistentes) foram abandonados.

 O quesito IV diz respeito ao fato de os estudantes compreenderem ou não que a 

avaliação se torna mais fácil quando eles interagem positivamente com o professor. Já o 

V considera que o desrespeito ao professor pode levá-lo a dificultar os conteúdos 

aplicados nas provas. 

 O Quadro XII dá uma melhor ideia comparativa dos graus de consistência 

calculados nos diversos universos previstos nesta dissertação. 

 

Quadro XII 

Quadro Comparativo do Grau de Consistência dos Quesitos do Instrumento de 

Coleta de Opinião 

UNIVERSOS QUESITOS I II III IV V VI VII VIII IX X 

Controle Consistência 0,25 0,5 0,75 2,5 2,25 - - 0,25 1,25 1,25 
Experimental Consistência 0,4 1,5 0,14 2,4 2,7 0,5 - 2,7 2,5 1,5 

Total Consistência 0,4 1,6 0,4 2,2 3.1 0,9 0,18 3,2 2,1 1,9 

Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

  

 Registram-se, a seguir as tabulações das respostas aos quesitos que se 

apresentaram consistentes no universo global, sendo que os dois primeiros se referem às 

tabulações relativas aos dois quesitos (IV e V) que se apresentaram consistentes em 

todos os universos caracterizados nesta dissertação.  
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Quadro XIII 

QUESITO IV 

( ) As provas ficam mais fáceis quando gosto do professor. 

OPÇÕES Nº % 

Discordo totalmente 14 26 

Discordo parcialmente 7 13 

Não tenho opinião formada 2 4 

Concordo parcialmente 19 36 

Concordo totalmente 11 21 

TOTAL 53 100,00 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

O grau de consistência dessa assertiva é 2.2 e objetivou identificar se os alunos 

apontam como correta a afirmação acerca da influência de sua relação com o professor 

em seu rendimento na prova. Dela 39% discordam, parcial ou totalmente, enquanto 4% 

não tem opinião formada e 47% concordam, total ou parcialmente, com ela. Logo, a 

maioria dos entrevistados informou que concorda com a afirmação, ou seja, entendem 

que, ao se relacionarem de forma positiva com o professor, a tendência é estarem 

seguros para as provas. Não se sentem pressionados e, com isso, o peso da prova passa a 

ser menor. Em outras palavras, os entrevistados demonstram a importância da 

aproximação com o professor e o que significa para eles sentirem-se respeitados por ele: 

 

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um 

aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente 

insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do 

educando por si mesmo (FREIRE, 2004, p. 42). 

 

E, em Pedagogia da autonomia, a importância dessa boa relação no processo 

ensino-aprendizagem é destacada: 
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Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em relação uns com os outros e todos com o 

professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. 

Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 

de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 

objeto (2004, p. 41). 

 

 No quadro XIV, registram-se os dados das respostas dos estudantes do universo 

global ao quesito V. 

 

Quadro XIV 

QUESITO V 

( )  Quanto mais os professores se sentem desrespeitados durante as aulas mais 

eles dificultam a avaliação. 

OPÇÕES Nº % 

Discordo totalmente 22 42 

Discordo parcialmente 8 15 

Não tenho opinião formada 6 11 

Concordo parcialmente 12 23 

Concordo totalmente 5 9 

TOTAL 53 100,00 
Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

Nesta assertiva – ao se sentirem desrespeitados, os professores podem procurar 

dificultar a avaliação – o grau de consistência foi de 3.1 e 11% dos educandos não 

possuem opinião formada sobre o que nela se afirma, enquanto 57% discordam, parcial 

ou totalmente, da afirmação nela contida e 32% concordam, total ou parcialmente, com 

ela. Na tabulação do universo total, os índices deste quesito ficaram muito próximos dos 

obtidos nos grupos de controle e experimental, demonstrando que existe uma 

convergência na negativa dessa assertiva entre os três universos.  

Comparando as alternativas “concordo total ou parcialmente” no universo de 

controle (34%) e no universo total (32%), percebe-se que atingiram índices superiores 

aos do universo experimental (28%). Esses resultados confirmaram a hipótese de que, 
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 para o universo de controle (zona urbana), a relação com a escola e com tudo que está 

ligado a ela assume outra dimensão. Esses alunos estão mais expostos aos apelos da 

sociedade acerca da importância da escolarização e, portanto, apresentam um grau de 

consciência mais profundo em relação ao uso alienado da avaliação da aprendizagem.  

Ao contrário, os alunos moradores da zona rural estão mais influenciados pelas 

necessidades básicas de existência e, por isso, apresentam um menor grau de 

consciência crítica em relação ao uso indevido da dos instrumentos de avaliação em um 

processo de verificação da aprendizagem, além de apresentarem um alto índice de 

absenteísmo e, consequentemente de evasão, como se pode constatar nos números 

relatados anualmente pela escola: 

 

[...] já que historicamente, é no espaço urbano que se concentram, em maior 

quantidade, as políticas públicas destinadas ao desenvolvimento, tanto 

econômico como social. Em contrapartida, a Zona Rural, ao longo do tempo, 

tem sido vítima de um modelo excludente, permeado pela exploração da 

classe trabalhadora e negação dos direitos sociais a que faz jus. Esse quadro 

pode ser expresso através dos vários indicadores sociais que constroem as 

pesquisas realizadas por instituições reconhecidas como o IBGE (MELO; 

LIRA, 2006, p. 2). 

 

 No Quadro XV foram registrados os resultados das respostas de todos(as) os(as) 

entrevistados quanto ao quesito VIII. 

 

 

 

Quadro XV 

QUESITO VIII  

( ) Quanto maior a indisciplina nas aulas mais as avaliações são difíceis. 

OPÇÕES Nº % 

Discordo totalmente 9 17 

Discordo parcialmente 10 19 

Não tenho opinião formada 4 8 

Concordo parcialmente 16 30 

Concordo totalmente 14 26 

TOTAL 53 100,00 

              Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

 

 



75 

 

O quesito VIII teve grau de consistência de 3,2 atendendo aos padrões mínimos 

da Escala Likert. Nesse quesito, 8% dos entrevistados não têm opinião formada sobre o 

tema relação entre a disciplina em sala de aula e a dificuldade dos instrumentos de 

avaliação da aprendizagem); 36% discordam, total e parcialmente, e 56% concordam, 

total e parcialmente. Assim, a maioria das opiniões é de que quanto maior a indisciplina 

nas aulas mais as avaliações são difíceis. Confirma-se, aí, a hipótese inicial desta 

dissertação de que alguns professores utilizam a avaliação como instrumento de punição 

e controle.  

 No Quadro XVI foram registrados os resultados das respostas dos(as) 

entrevistados(as) sobre o quesito IX, que tem uma íntima ligação com o quesito 

anterior.  

 

Quadro XVI 

QUESITO IX 

( ) A avaliação é uma forma de os professores punirem os alunos(as) bagunceiros. 

OPÇÕES Nº % 

Discordo totalmente 32 60 

Discordo parcialmente 8 15 

Não tenho opinião formada 5 10 

Concordo parcialmente 7 13 

Concordo totalmente 1 2 

TOTAL 53 100,00 
                Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

Com esse quesito, buscou-se aferir diretamente a opinião dos educandos 

referente à avaliação como instrumento de punição. O grau de consistência foi de 2.1 e, 

de acordo com o quadro XV, 10% não têm opinião formada sobre o assunto; 15% 

concordam, parcial e totalmente, e 75% discordam, total e parcialmente da assertiva 

contida no quesito.  

Comparado com a tabulação do universo de controle os índices se aproximam, 

pois 74% discordam, total e parcialmente; 9% não têm opinião formada e 17% 

concordam parcialmente. 
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Mais uma vez, é necessário retomar as entrevistas em profundidade (transcritas) 

e fragmentos das conversas informais. Há algumas falas sobre a percepção de que 

colegas que respondem ou desrespeitam os professores são desvalorizados em 

comentários, comparações, ou exemplos, durante as aulas. Houve relato sobre alguns 

professores que aplicam provas diferenciadas e alguns alunos acreditam ser tal 

diferenciação derivada da intenção punitiva do professor. Mas, essas falas 

desapareceram na pesquisa de tendência de opinião, já que, nos índices a maioria optou 

pela alternativa “discordo totalmente” ou “discordo parcialmente” (75%). 

O fato de a autora desta dissertação ocupar a função de vice-diretora na unidade 

escolar pesquisada deve ser levado em conta, pois pode, de alguma maneira, ter inibido 

os(as) estudantes no momento de registrarem textualmente suas opiniões, mesmo tendo 

sido utilizado um instrumento de pesquisa que garantia o anonimato.  

Nas entrevistas, por terem sido realizadas em um momento mais descontraído, 

os(as) estudantes acabaram por emitir comentários sem a preocupação de estarem sendo 

ouvidos ou analisados, visto que muitos imaginaram que somente a parte textual seria 

levada em conta para a pesquisa.  

Para transformar a realidade que ainda se apresenta e na qual muitos professores 

não utilizam o momento da avaliação para a própria auto-avaliação e revisão da prática, 

muita formação docente ainda deve ser oferecida sobre as funções da avaliação 

educacional, bem como as pesquisas devem dar, cada vez mais, vez e voz aos 

estudantes: 

 

Os sistemas de avaliação pedagógica de alunos e de professores vêm se 

assumindo cada vez mais como discursos verticais, de cima para baixo, mas 

insistindo em passar por democráticos. 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 realizada (FREIRE, 

2004, p. 116). 

 

 

Torna-se cada vez mais urgente que sejam revistos os usos dos instrumentos de 

avaliação. Para isso, a educação deverá superar velhos paradigmas, assumindo-se 

verdadeiramente democrática e emancipadora. 
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CAPÍTULO III 

AVALIAÇÃO NA VOZ DISCENTE 

 1. Elaboração do Instrumento de Pesquisa 

 

 O instrumento de coleta de opinião foi construído com base na Escala Likert 

(apud MARINHO, 1980, p. 36-40), dado que esse instrumento pode ser útil quando se 

tem um verdadeiro inquérito, isto é, um universo de coleta de dados com muitos 

informantes. Embora tenha de ser completado por outros instrumentos de pesquisa, ele é 

bastante aceitável para a medida e avaliação de tendências de opinião. Tem sido um 

instrumento confiável que possibilita mensurar conjuntos de respostas acerca de 

diversos assuntos ou temas relacionados, desde pesquisas sobre a projeção das 

tendências eleitorais até investigações científicas na área de educação, como é o caso 

desta dissertação.  

 A elaboração do instrumento exigiu leituras que orientassem a pesquisadora não 

só do ponto de vista teórico, como, também, do técnico, o que, aliás, demanda algum 

conhecimento de estatística aplicada à educação. Assim, embora não muito 

familiarizada com esse tipo de coleta de dados, nem com esse tipo de pesquisa mais 

quantitativa, a pesquisadora se viu diante de diversos desafios que emergiram na tarefa 

Um dos primeiros desafios foi compreender os critérios de definição do número de 

quesitos a serem respondidos. É bom lembrar que o instrumento é constituído por 

quesitos e, não, por perguntas. Para responder a cada quesito, o(a) informante confronta 

a afirmação nele contida com 5 (cinco) alternativas de concordância ou discordância em 

relação à mencionada afirmação. Depois de exaustivas discussões com o Orientador, 

compreendeu que as questões da pesquisa transformadas em hipóteses é que 

determinam os conteúdos dos quesitos, sendo que alguns são duplicados e formulados 

de modo diverso, para servirem como uma espécie de controle da qualidade das 

respostas dadas, apressada ou displicentemente, pelos(as) investigados. Um segundo 

desafio foi o da própria construção dos quesitos, porque, além de deverem ser objetivos, 

claros e expressos por meio de um discurso direto, de modo a permitir total 

compreensão por parte dos pesquisados, tinham de traduzir, ao mesmo tempo, o objeto 

da pesquisa desdobrado em suas questões, variáveis e hipóteses.  

 Conforme afirmou Paulo Freire: 
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Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo 

gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e 

o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A “do-

discência” – docência-discência – e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim 

práticas requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico (2004, p. 28). 

 

 A pesquisadora verificou a construção de cada item (quesito), de modo a 

obedecer, rigorosamente, ao objeto da pesquisa. Ou seja, cada quesito deveria conter 

uma afirmação de fácil compreensão para o público informante, permitindo, no caso, 

aos estudantes, a manifestação segura de suas opiniões a respeito da afirmação contida 

no quesito, por meio da concordância total ou parcial, ou discordância total ou parcial, 

ou, finalmente, sem opinião sobre a mencionada afirmação. Expressamente, os(as) 

respondentes ao inquérito escolhem, em cada quesito, pela ordem, uma das alternativas: 

“discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “não tenho opinião formada”, 

“concordo parcialmente” e “concordo totalmente”. O instrumento é, portanto, 

constituído de afirmações – tantas quantas são, no mínimo20, as  hipóteses ou questões 

da pesquisa – a que os(as) investigados devem responder  com as alternativas 

mencionadas.  

 No Anexo I desta dissertação o(a) leitor(a) poderá conhecer o instrumento 

elaborado com dez quesitos, sendo que cada um deles buscou traduzir o que se 

objetivava nesta pesquisa, ou seja, conhecer qual a tendência de opinião predominante 

em cada universo de alunos(as) – experimental, constituído pelos(as) alunos(as) da zona 

rural, de controle, pelos(as) estudantes egressos(as) da zona urbana –  e, finalmente, 

universo total, constituído por todos os respondentes, sobre a avaliação da 

aprendizagem a que estavam sendo submetidos, para que se pudesse dimensionar de que 

forma as diferentes territorialidades influenciam na construção dessas tendências. 

2. Preparação da Coleta de Dados e da Entrevista 

 

 Para a coleta de dados para esta dissertação, contou-se com o auxílio da 

coordenadora pedagógica para a identificação dos estudantes da zona rural e da urbana. 

Juntas, pesquisadora e coordenadora pedagógica, estudaram como realizar a tarefa sem, 

contudo, alertar os(as) estudantes sobre o objetivo de analisar as respostas dadas pelos 

dois grupos identificados por sua territorialidade. A preocupação em não comentar 

sobre a separação por área de moradia foi para evitar que isso pudesse, de alguma 

maneira, interferir nos resultados,  

                                                 
20 Como já foi explicado, podem ser construídos mais de um quesito para cada hipótese ou questão, na 

medida em que se queira construir quesitos de controle, para uma mesma questão ou hipótese.  
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haja visto que a pesquisa, sendo divulgada por parte do grupo gestor, por si só, já 

causou curiosidade e um certo espanto. Então, tomou-se todo cuidado para que os(as) 

respondentes não se sentissem vigiados(as), nem que desenvolvessem o temor pelo 

sofrimento de sanções previstas no Regimento Escolar. Foi esclarecido apenas que 

eles(as) estariam contribuindo para um trabalho a ser elaborado pela diretora da Escola 

em seu curso de pós-graduação e que seria muito importante a participação voluntária 

de estudantes matriculados e frequentes em séries finais do Ensino Fundamental e 

Médio regulares.  

 Foi importante delimitar esse público específico porque há alunos(as) cujos pais 

frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na mesma unidade escolar, que 

poderiam questionar a não participação na pesquisa. Esclareceu-se, também, que a 

escolha de estudantes das séries finais se justificava por estarem mais avançados no 

respectivo ciclo escolar e, por isso, apresentavam melhores condições para responder 

aos quesitos da pesquisa sobre os processos de avaliação da aprendizagem a que foram 

submetidos ao longo do grau como um todo. 

Em seguida buscou-se a organização de um espaço adequado à aplicação do 

instrumento, em uma atmosfera de camaradagem, sem qualquer tipo de estresse. A 

professora coordenadora colocou-se à disposição para acompanhar o início dos 

diálogos, a fim de observar os(as) alunos(as); propôs-se, também, retornar, ao final, para 

auxiliar no recolhimento das folhas respondidas, ajudando, finalmente, na identificação 

e separação das respostas dadas estudantes da zona rural e da zona urbana. É importante 

destacar que só participaram alunos(as) que concordaram com se tornarem sujeitos da 

pesquisa.  

Todos foram informados que seria elaborado um texto após a tabulação das 

respostas e que, para a entrevista, seria mantido o mesmo grupo que contribuísse para as 

respostas ao instrumento de pesquisa de opinião. Também foram informados sobre sua 

imensa contribuição para os estudos acerca da avaliação da aprendizagem, como 

também, para uma possível sequência de outros estudos, com objetivo de compreender 

o papel que ela ocupa na educação como um todo. O discurso procurou manter um tom 

motivador para que se garantisse participação de um número razoável de estudantes e, 

com o máximo de tranquilidade, sem que o peso da diretora/pesquisadora pudesse vir a 

provocar ruídos nas respostas.  

 Em relação à entrevista foi dado o esclarecimento sobre a gravação e o desafio 

aqui foi o de como proceder com a identificação dos sujeitos para que os universos 

ficassem bem definidos, garantindo, assim, uma análise isenta de equívocos que 
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descaracterizariam este estudo. Em uma classe, foram dispostas as carteiras em círculo, 

devidamente numeradas, não sendo indicado em que cadeira cada um se sentaria, 

podendo, desse modo, cada um(a) escolher o lugar que preferisse para participar da 

pesquisa. No entanto, pela numeração ficou garantida a identificação dos estudantes por 

zona de moradia, visto que a professora que cedeu a aula esteve presente no início da 

organização da turma dos(as) pesquisados(as), registrando em uma folha previamente 

preenchida com os números afixados nas cadeiras a que território pertencia cada 

participante da pesquisa, retirando-se em seguida. Buscou-se, portanto, uma 

organização que atendesse à necessidade da identificação dos componentes de cada 

universo (experimental e de controle), sem a identificação pessoal de cada sujeito da 

pesquisa. Ainda pensando no bem estar dos participantes e visando garantir uma 

participação a mais isenta possível, a pesquisadora participou de alguns encontros 

anteriores ao desta pesquisa para discutir, junto com a mediadora escolar e a vice- 

diretora do Programa Escola da Família21 (PEF), sobre temas gerais, como, por 

exemplo, sobre a organização de eventos escolares em datas festivas e comemorativas. 

Esses encontros foram importantes, pois contribuíram para o aprofundamento do 

vínculo da pesquisadora com os(as) pesquisados(as) – necessário, porque ela chegara 

chegado há pouco tempo na escola. Esses encontros foram realizados em conjunto com 

a vice-direção e com a mediação22 escolar, estimulando alunos(as) a se relaxar, de modo 

a garantir a participação e demonstrando que esses momentos foram criados para que os 

estudantes pudessem expressar fielmente sua opiniões, contribuindo para melhorias 

efetivas nas atividades escolares. O objetivo aqui foi o de aproveitar o canal de 

comunicação existente – iniciativa do PEF – bastante utilizado na escola, que permitiria 

à pesquisadora avançar de modo mais consistente e com a relativização, mesmo que não 

total, das relações hierarquizadas que se estabelecem na escola, especialmente entre 

estudantes e direção da escola. O fato de a pesquisadora ser a diretora da escola, poderia 

provocar “poses” nas respostas, por mais que se garantisse a não identificação dos 

respondentes do instrumento de coleta de opinião.  

                                                 
21 O Programa Escola da Família foi criado em 23 de agosto de 2003 pela Secretaria de Estado da 

Educação. Ele proporciona a abertura de escolas da Rede Estadual de Ensino, nos fins de semana à 

comunidade, com o objetivo de criar uma cultura de paz, despertar potencialidades e ampliar os 

horizontes culturais dos participantes. 

Disponível em: http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/sobre.html Acessado em: 25/09/2015 
22 É um professor que tem como objetivo acompanhar o aluno na convivência com os outros integrantes 

dos diversos segmentos escolares e, por meio desse acompanhamento, desenvolver um projeto 

pedagógico que amplie os fatores de proteção próprios à comunidade escolar, coibindo eventuais fatores 

de vulnerabilidade e conflitos inerentes a essa convivência.  

Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/spec/sobre-programa-spec/ Acessado em: 25/09/2015 

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/sobre.html
http://www.educacao.sp.gov.br/spec/sobre-programa-spec/
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 Ambos instrumentos de pesquisa – entrevista e instrumento de coleta de opinião 

– foram aplicados com sucesso e as sessões de interação entre a pesquisadora e os(as) 

pesquisados(as) ocorreram de maneira tranquila, nas próprias dependências escolares.  

     No Anexo II desta dissertação o(a) leitor(a) poderá ler a transcrição das 

entrevistas realizadas com os(as) estudantes acerca da avaliação da aprendizagem, com 

base em um roteiro que foi elaborado previamente. Entretanto, nos momentos em que se 

fez necessário, a pesquisadora acrescentou uma ou outra questão com vistas a tornar 

mais clara para o entrevistado a pergunta formulada ou, caso contrário, para tornar mais 

inteligível a resposta do entrevistado para a pesquisadora. As questões da entrevista 

foram específicas no sentido de trazer à tona as representações construídas pelos 

estudantes sobre como a avaliação vem sendo utilizada dentro do processo 

aprendizagem-ensino de que são protagonistas.  

 

 3. Análise dos Dados do Instrumento de Coleta de Opinião e da Entrevista 

 

Não se pode esquecer que o universo total da pesquisa era composto por dois 

semi-universos, ou verdadeiros universos menores: o de controle, constituído por 

alunos(as) moradores(as) da zona urbana, e o experimental, formado pelos alunos(as) 

moradores(as) da zona rural. O conjunto de todos os pesquisados constituiu, como é 

óbvio, o universo total. Os dados coletados pelo instrumento de coleta de opinião e 

pelas entrevistas foram se configurando em resultados possíveis de serem cruzados a 

partir da análise mais apurada de dos três universos. Primeiramente, foi realizada a 

tabulação dos dados registrados no instrumento de coleta de opinião para, com o 

cruzamento deles com as respostas das entrevistas, ser possível elaborar uma leitura 

mais profunda das respostas dadas nas últimas, uma vez que, na verdade, a entrevista 

em profundidade é o instrumento de pesquisa mais importante. 

Cabe observar que uma certa concentração em provas como instrumento de 

avaliação da aprendizagem se deveu ao fato de este instrumento ser hegemônico tanto 

na visão dos discentes, quanto na dos docentes.  

O instrumento construído com base na Escala Likert, como já foi afirmado nesta 

dissertação, dado seu caráter mais quantitativo, ajuda apenas na percepção de tendências 

de opinião, devendo, portanto, numa pesquisa da natureza qualitativa, como foi a de que 

resultou esta dissertação, deve-se lançar mão de outros instrumentos de pesquisa, no 

caso, o recurso à entrevista em profundidade. 
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No processo de tabulação dos dados coletados pelo instrumento de coleta de 

opinião, a pesquisadora sentiu-se um tanto intrigada com o que constatava, na medida 

em que via surgir à sua frente alguns dados que, numa análise mais superficial, 

pareciam não dizer grande coisa em relação às hipóteses levantadas no projeto de 

pesquisa. No entanto, à medida que se aprofundava a análise, a ratificação das hipóteses 

foi emergindo.  

Como se deve lembrar, o objeto da pesquisa desta dissertação é a verificação dos 

olhares dos(as) estudantes, matriculados em uma escola com características “rurbanas”, 

sobre avaliação da aprendizagem e se seu grau de consciência crítica em relação a esse 

momento do processo educacional depende de sua territorialidade urbana ou rural. 

No entanto, para se ter uma melhor ideia dos resultados, é preciso constatar que 

as respostas ao instrumento de coleta de opinião, construído de acordo com a Escala 

Likert, foram tabulados no todo e separadamente, em cada um dos dois universos 

(experimental e de controle), para elaboração dos testes de consistência dos quesitos que 

compõem o instrumento mencionado. Curiosamente, os resultados não foram 

coincidentes, quando se calculou o teste de consistência na tabulação do universos total 

e em cada um dos sub-universos, conforme se pode constatar nos dados a seguir 

registrados: 

QUADRO 

QUESITO I II III IV V VI VII VIII IX X UNIVERSO 

GRAU CONSISTÊNCIA 0,4 1,6 0,4 2,2 3,1 0,9 0,1 3,2 2,1 1,9 TOTAL 

GRAU CONSISTÊNCIA 0,2 0,5 0,7 2,5 2,2 - - 0,2 1,2 1,2 EXPERIMENTAL 

GRAU CONSISTÊNCIA 0,2 0,5 0,7 2,4 2,7 0,5 - 2,7 2,5 1,5 CONTROLE 

Fonte: Instrumento de Coleta de Opinião desta Dissertação 

 

 Como se pode facilmente perceber pelas linhas dos resultados do cálculo dos 

respectivos graus de consistência, em todas as tabulações, os quesitos “IV - A avaliação 

é mais fácil quando gosto do professor.” e “V - Quanto mais os professores se sentem 

desrespeitados durante as aulas mais eles dificultam a avaliação.” se apresentaram 

consistentes em todos os testes de consistência, o que dá inteira segurança quanto à 

utilização de suas respostas para os efeitos desta pesquisa.  

 Já os quesitos “VIII - Quanto maior a indisciplina nas aulas mais as avaliações 

são difíceis.” e “IX - A avaliação é a uma forma de os professores punição sobre os 

alunos(as) bagunceiros.” se apresentaram como consistentes no universo total e no de 

controle, o que 



83 

 

 permite utilizar as respostas dadas a eles com alguma reserva para os efeitos da 

pesquisa de tendências de opinião.  As respostas dos demais quesitos foram 

abandonadas. Dos quesitos “VI - A avaliação não me deixa tenso.” e “VII - Com a 

avaliação os professores conseguem perceber o que aprendi ou não.” do universo 

experimental, sendo o último também no universo de controle, não foi possível o 

cálculo do grau de consistência por falta de respostas, mesmo que as cinco alternativas 

abarcassem todas as possibilidades de respostas. Certamente houve distração dos 

respondentes em relação a eles.  

Em relação aos quesitos inconsistentes, há  apenas duas alternativas: ou 

abandoná-los, ou refazê-los e aplicá-los novamente até alcançarem o índice de 

consistência determinado pela metodologia da Escola Likert. Optou-se por abandoná-

los, deixando-os para uma outra pesquisa, até porque os resultados que deles se 

pretendia sacar poderiam ser verificados por meio do outro instrumento utilizado na 

pesquisa, que foi a entrevista em profundidade.  Não é demais relembrar a relevância de 

estudos e pesquisas para superação do senso comum: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.*Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade (FREIRE, 2004, p. 29). 

 

 

Ao tabular os dados e perceber que somente 4 (quatro) itens do instrumento de 

coleta  de opinião se mostraram consistentes em ambos universos, a pesquisadora 

chegou a se questionar sobre a necessidade de formular quesitos diferentes para 

aplicação em universos diferentes. Contudo, convenceu-se, depois de uma reflexão mais 

profunda, a partir de um retorno à literatura do referencial teórico, que tal iniciativa 

poderia provocar ruídos nas respostas, uma vez que o mesmo instrumento deve ser 

aplicado no universo experimental e no de controle, com os mesmos quesitos. Na 

verdade, a única saída, para a superação das inconsistências, é a reelaboração dos 

quesitos inconsistentes, seguida de uma nova aplicação e tabulação para, finalmente, 

fazer a reverificação da consistência de cada um dos quesitos reformulados... ou seu 

abandono para os efeitos da pesquisa. Como já foi afirmado, optou-se por esta última 

alternativa, uma vez que a pesquisa de opinião com base na Escala Likert é apenas para 

medir tendências de opinião. Além disso, como se trabalhou com três universos (total, 

experimental e de controle), outros quesitos poderiam se apresentar, e se apresentaram, 
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consistentes. Em suma, para os efeitos desta pesquisa, foram levados em consideração 

as repostas aos quesitos consistentes em qualquer dos universos. Evidentemente, os que 

se manifestaram como consistentes em todos os universos exprimem uma maior 

propriedade de sua formulação. 

Vale lembrar quais eram as questões iniciais e as hipóteses delas derivadas do 

projeto de dissertação: 

a) Vivências em ambientes distintos afetariam o modo do olhar dos estudantes 

sobre a avaliação da aprendizagem? A pesquisadora partiu da hipótese que a resposta a 

esta questão seria positiva. 

b) Que características específicas os(as) estudantes de vivências distintas 

atribuem às avaliações a que são submetidos(as)? A hipótese construída sobre esta 

questão é que os estudantes do meio urbano apresentariam uma visão mais crítica da 

educação e da avaliação do que os egressos do mundo rural. 

c) Como esses(as) estudantes compreendem o papel da avaliação na escola? As 

hipóteses de partida inerentes a esta questão é que os(as) estudantes do meio urbano 

teriam uma melhor percepção das funções formativas da avaliação do que os da zona 

rural. 

d) Como os estudantes excluídos(as) percebem a exclusão? A hipótese inicial 

adstrita a este questionamento é que os(as) estudantes egressos do meio urbano, por 

terem mais acesso a informações e diversidade de experiências, perceberiam melhor a 

avaliação excludente, ou seja, aquela que apenas classifica e que, portanto, discrimina 

os que apresentam mais fragilidades, ao invés de construir diagnósticos para se 

identificar os mais fracos e se estabelecer planos de ajuda a eles.  

A hipótese mais geral, derivada de uma variável independente era: viver na zona 

urbana ou na rural gera diferenças nas leituras de mundo, bem como produz olhares 

semelhantes, embora com especificidades, acerca de qualquer tema. Essas 

convergências – certamente em decorrência das mesmas faixas etárias –, ou 

especificidades – decorrentes das experiências de vida em ambientes culturais 

singulares –, emergiriam ao se indagar aos estudantes egressos de faixas etárias 

próximas e egressos ou do meio urbano ou do rural sobre o tema desta pesquisa: 

avaliação da aprendizagem. A partir de uma dada realidade existencial, o processo de 

conscientização se desenvolve de maneira ímpar, fundado em experiências pessoais e 

coletivas, marcadas pelas oportunidades a que cada estudante esteve exposto(a). 

Perceber isso demanda a compreensão de que estamos no mundo para somar: “Não 

haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente 
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impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” 

(FREIRE, 2004, p. 32).     

À medida em que a pesquisa foi se desenvolvendo, o que foi ficando claro tanto 

nas tabulações das respostas dadas ao instrumento de coleta de opinião, quanto nas das 

entrevistas, é que a avaliação é percebida pelos(as) estudantes de ambos os universos 

(experimental e de controle) como um momento diferenciado dentro do processo de 

aprendizagem. Estudantes de ambos universos destacaram a avaliação da aprendizagem 

como determinante para a “aprovação” de seus desempenhos, dado o destaque que 

deram às notas, bem como à ideia de que a boa relação com o professor ameniza as 

avaliações, desde o rigor de seus instrumentos, até a atmosfera em que o processo 

avaliativo ocorre.  

Em linhas gerais, os olhares dos estudantes da Escola Estadual Coronel Benedito 

Ramos Arantes, no município paulista de Igaratá, se aproximam formalmente nos itens 

que se apresentaram com consistência nos dois universos (experimental e de controle), 

ou seja,  os resultados são aparentemente bastante próximos, embora, numa análise mais 

cuidadosa revelem diferenças sensíveis, conforme se verá a seguir nesta parte do 

trabalho.  

Na resposta ao quesito “IV – A avaliação é mais fácil quando gosto do 

professor.” do instrumento de coleta de opinião, estudantes dos dois universos 

concordaram que as provas, como instrumento de avaliação, ficavam mais fáceis 

quando existia uma boa relação da turma ou do estudante com o professor. Contudo, ao 

se comparar com mais cuidado as respostas, observa-se que, no universo experimental 

(zona rural), a maioria esmagadora dos respondentes concordaram com a afirmação, 

pois somando as respostas “concordo totalmente” e com as “concordo parcialmente” 

obteve-se 77% das respostas. Já nas respostas dos(as) estudantes do universo de 

controle (zona urbana), os resultados revelaram equilíbrio entre a concordância (48%) e 

a discordância (46%) dos estudantes. Em suma, percebe-se, no primeiro quesito 

consistente do instrumento, que esses atores apresentaram diferenças sensíveis na sua 

visão em relação à afirmação sobre o caráter volúvel da avaliação da aprendizagem, 

dependente exclusivamente do relacionamento docente/discente. E, como se pode 

perceber, com a maior concordância dos alunos da zona rural. Ora, é no meio rural que 

ainda pontificam as pautas da caudilhagem local, das relações de compadrio, do tráfico 

de influência. Fica aí, pelo menos insinuada, uma diferença profunda quanto aos 

fundamentos da concepção de avaliação entre os(as) estudantes do mundo urbano e os 

do mundo rural, revelando estes últimos, um grau maior de alienação, na medida que 
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em que concordam majoritariamente com as relações não cidadãs de uma verdadeira 

escola republicana, em que a avaliação da aprendizagem não poderia depender dos 

“humores” docentes em relação aos (às) estudantes. Neste último caso, a avaliação da 

aprendizagem deveria, no mínimo, expressar os direitos derivados do desempenho 

estudantil e, não de suas relações amistosas com o professor.  

Este resultado corrobora a hipótese desta pesquisa de que os alunos moradores 

da zona urbana, por terem maior acesso às informações e estabelecerem relações e 

vivências mais variadas do que os que vivem na zona rural, confinados no “mundinho 

das relações de compadrio”, apresentaram outro nível de conscientização e pronúncia do 

mundo, pois, no mínimo, se mostraram muito divididos ao considerarem que a boa 

relação com o professor pode e deve impactar sua avaliação e sua nota. Já os da zona 

rural, quase por unanimidade, concordaram com a afirmação, portanto, revelando um 

quase fatalismo do fundamento: o relacionamento com o professor determina a natureza 

da avaliação da aprendizagem na escola.  

A constatação de diferença congênere pode ser deduzida da análise do quesito 

“V - Quanto mais os professores se sentem desrespeitados durante as aulas, mais eles 

dificultam a avaliação.”. Como se pode perceber, este quesito afirma que a avaliação da 

aprendizagem não é avaliação da aprendizagem, mas um instrumento de punição, na 

medida em que atrela, definitivamente, a disciplina dos(as) estudantes e a natureza das 

questões de um instrumento de avaliação da aprendizagem.  

Os estudantes de ambos universos, em sua maioria, discordaram da afirmação. 

No universo experimental, somados os valores do “discordo”, atingiu-se 61%; já no de 

controle, o somatório das opções “discordo totalmente” e “discordo parcialmente” 

chegaram 54%. Como as respostas “(3) Não tenho opinião formada” foram irrelevantes, 

pode-se fazer uma análise comparativa apenas considerando-se as respostas relativas às 

discordâncias e concordâncias totais e parciais. No universo experimental (zona rural) 

7% a mais do que os(as) estudantes do universo de controle, discordaram da afirmação 

que fundamenta a avaliação da aprendizagem na relação disciplina/avaliação, o que 

parece revelar um maior grau de consciência crítica sobre a alienação dos fundamentos 

da avaliação da aprendizagem baseada na disciplina. Neste caso, como no anterior, uma 

concordância menor com a afirmação refletiria uma maior consciência crítica sobre o 

processo de avaliação punitiva. No entanto, nos termos em que o quesito está 

formulado, a discordância maior revelou que, em maior número que os da zona urbana, 

os(as) estudantes da zona rural não concordam que efetivamente, os professores não 

recorrem à avaliação como expediente de punição, revelando uma relativa subserviência 
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defensiva em relação aos docentes, com os quais tentam estabelecer relações de maior 

simpatia.    

Já os da zona urbana (universo de controle), apenas em torno da metade 

discordou da afirmação contida no quesito V, sendo que outra quase metade com ele 

concordou, revelando, no mínimo, uma maior consciência crítica sobre o quesito. Neste 

quesito, como no anteriormente examinado, os(as) estudantes da zona rural revelam 

uma “visão mais somativa” do que formativa da avaliação da aprendizagem na escola. 

Conforme foi afirmado nesta parte do trabalho, os dois outros quesitos VIII e IX, 

que se apresentaram como consistentes no teste de consistência da Escala Likert 

aplicados no universo total e no universo de controle, serão examinados com mais 

reserva, dado que eles não se apresentaram como consistentes no universo experimental. 

No entanto, como é um procedimento válido na metodologia escolhida – fazer o mesmo 

teste nos universos separadamente –, assim foi feito e o item “VIII - Quanto maior a 

indisciplina nas aulas mais as avaliações são difíceis.” apresentou-se como consistente 

nos universos total e de controle (zona urbana). O grau de concordância (total e parcial) 

dos(as) estudantes atingiu 51.5% das respostas e de discordância (total e parcial) 36,5%, 

revelando que 12% não tinham posição definida sobre o quesito. Mesmo não se 

podendo considerar este mesmo quesito no universo experimental, no qual ele se 

mostrou inconsistente, uma olhada nas respostas, permite perceber que 12 entre 18 

estudantes, concordaram que há uma forte relação entre indisciplina e dificuldade das 

avaliações. Em suma, enquanto no universo de controle apenas a metade dos(as) 

respondentes concordaram com a afirmação, no experimental, esta concordância caiu 

para 33%.  

O quesito “VIII - Quanto maior a indisciplina nas aulas mais as avaliações são 

difíceis.” é uma repetição, sob outra forma de expressão, do contido no quesito “V - 

Quanto mais os professores se sentem desrespeitados durante as aulas mais eles 

dificultam a avaliação.” já analisado. Vejamos se os resultados de sua tabulação, mesmo 

que em universos diferentes apresentaram resultados próximos.   

Neste quesito, no universo total, 24,53% discordaram totalmente da afirmação 

contida no quesito e 26,42% discordaram parcialmente. Ou seja, 50,90% não 

concordaram com a afirmação. Como apenas 4 (quatro) estudantes, o que equivale a 

7,50%, responderam que não têm posição sobre o questão, vamos considerá-la 

desprezível. Assim, 41,60% concordaram com afirmação contida no quesito. Como se 

percebe, no universo total ocorre uma ligeira tendência ao equilíbrio entre as 

concordâncias e discordâncias. Ao analisar este mesmo quesito no universo de controle, 
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onde ele também se mostrou consistente, verificar-se-á se esta tendência derivou da 

maior visão crítica dos estudantes do mundo urbano. No universo de controle (zona 

urbana), 9 (nove) estudantes discordaram totalmente da afirmação, e o mesmo número 

discordou dela parcialmente. Somadas, estas respostas equivalem a 51,42% dos 

respondentes, ratificando a tendência levantada antes, ou seja, os(as) estudantes da zona 

urbana apresentam, em sua metade, uma tendência mais crítica em relação ao contido 

no quesito. Apenas a título de curiosidade, porque este quesito não deve ser considerado 

no universo experimental, onde ele se apresentou inconsistente, 66,66% dos(as) 

estudantes discordaram do quesito, repetindo a tendência do quesito V.  

A mesma análise deve ser feita em relação ao quesito “IX - A avaliação é a uma 

forma de os professores punição sobre os alunos(as) bagunceiros.”, tanto no universo 

total, quanto no de controle, onde ele também se apresentou consistente. No universo 

total, somadas as respostas “5 - Discordo totalmente” e “4 – Discordo parcialmente”, 

obteve-se apenas 15,09%. Concordando, parcial ou totalmente, com a afirmação contida 

no quesito somaram-se 40 (quarenta) respondentes, o que significa 75,47%. Ou seja, a 

esmagadora maioria dos(as) estudantes concordam que os professores usam a avaliação 

como instrumento de punição. No universo de controle (estudantes do meio urbano), 25 

(vinte e cinco) em 35 (trinta e cinco respondentes, ou seja 71,42% concordaram com a 

afirmação contida no quesito. Apenas por curiosidade, porque o quesito ficou 

inconsistente no teste de consistência do universo experimental (estudantes do meio 

rural), os resultados foram muito próximos: 72,22%. No entanto, estes dados não podem 

ser levados em consideração para os efeitos da análise. De qualquer forma, nos 

universos total e de controle, ficou patente que os estudantes da zona urbana têm uma 

visão muito crítica da realidade, considerando que os docente usam a avaliação da 

aprendizagem como arma na relação conflituosa com os(as) estudantes.   

Em síntese,  pode-se dizer que foram se configurando opiniões que, embora 

afirmassem que as provas (como instrumento de avaliação da aprendizagem) são ainda 

temidas pelos(as) estudantes e que elas são decisivas na sua formação escolar, 

exprimem, também uma não demonstração de temor exagerado pelos(as) estudantes em 

relação a elas, como era esperado pela pesquisadora. 

Além disso, nas entrevistas, ratificaram-se essas diferenças anunciadas 

tendencialmente no instrumento de coleta de opinião. Veja-se como o nível ou o rigor 

das provas apareceram vinculadas às questões de disciplina, nas respostas a seguir 

registradas: 
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Sujeito 17 (zona urbana): “[...] Mas tem professor que castiga na prova porque a 

gente fez bagunça na aula (risos gerais). [...] É, dá umas provas mais difícil.” 

Sujeito 18 (zona rural): “Então, tudo que fazemos vale nota e cada professor 

soma, mas eu acho que tem professor que soma também a bagunça na aula. [...] Porque 

tem uns que dão prova sem avisar, surpresa. Acho que é por causa da bagunça.” 

Se se analisar mais cuidadosamente cada uma das respostas, perceber-se-ão sutis 

diferenças nas respostas aparentemente iguais. Na resposta do estudante da zona urbana, 

percebe-se a clara consciência de que nem todos os professores vinculam 

punição/disciplina com avaliação da aprendizagem; enquanto a resposta do estudante da 

zona rural considera a disciplina como um, dentre outros fatores, que devem ser levados 

em conta na mesma avaliação. 

Nas entrevistas, ao comentarem sobre a “turma do fundão”, os estudantes não 

foram incisivos nas afirmações de que as provas eram mais difíceis somente por conta 

da indisciplina. Além disso, poucos comentaram sobre a percepção de que a “bagunça” 

influenciava no grau de dificuldade das questões formuladas por um professor que 

eventualmente usasse a avaliação como instrumento de punição. 

No item “IX”, no qual se afirma que a avaliação é uma forma de os professores 

punirem os alunos(as) bagunceiros, como foi analisado, a opção “concordo 

parcialmente” não obteve índice, sendo que 17,00% concordaram parcialmente e 

74,00% discordaram, total ou parcialmente. Mas nos discursos demonstraram que os 

professores(as) têm um olhar diferenciado para a “turma do fundão” que, segundo os 

respondentes, são os mais bagunceiros e, por isso, sofrem mais para “conseguirem tirar 

nota”. Mais de um estudante afirmou que os professores(as) levam em consideração, no 

momento de mensurar, avaliar e atribuir a nota, o comportamento em sala de aula: 

Sujeito 9, zona urbana: [...] O professor marca quem bagunça e quem senta no 

fundo. [...] Ah, acho que sim, quem senta no fundão já não leva muito a sério a aula. 

Sujeito 14, zona urbana: [...] Eu acho também que o pessoal do fundão sempre 

fica marcado pelo professor porque eles aprontam e aí o professor não esquece, daí não 

tem como ter ponto positivo “pra ajudar a nota”. 

Sujeito 19, zona urbana: [...] Muitos professores “dão” a prova de acordo com a 

bagunça. Tem muitas vezes que de repente a professora avisa que vai dar nota. Não 

acho certo, mas muita gente abusa. 

Como se pode perceber, é majoritária a opinião dos entrevistados da zona urbana 

sobre a utilização das provas como instrumentos de punição pelos professores. No 
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entanto, percebe-se que consideram, porém, o indicador de indisciplina (“bagunça”) 

discricionariamente como o responsável por essa utilização.  

No instrumento de coleta de opinião, o quesito “VI - A avaliação não me deixa 

tenso.” não alcançou índice de consistência em qualquer dos universos. No entanto, na 

entrevista em profundidade, o tema emergiu em observações dos entrevistados 

relacionado à questão da concentração exigida no momento da avaliação da 

aprendizagem: 

Sujeito 4, zona urbana: “É a forma como os professores vão avaliar meu 

conhecimento da matéria, se eu aprendi, o que eu aprendi. Para isso existem as provas.”  

Sujeito 5, zona urbana: “Avaliar é um olhar sobre o aluno.”  

Sujeito 13, zona rural: “É a hora que a gente precisa mostrar que aprendeu. Não 

adianta a gente enrolar, porque se não prestou atenção vai “rodar” na nota.”  

Sujeito 15, zona rural: “Acho que avaliação é aquele momento que “nóis” torce 

para tirar nota para passar de ano.” 

Percebe-se, nitidamente nas respostas dos(as) estudantes da zona urbana, uma 

maior clareza quanto à finalidade verificadora da avaliação da aprendizagem do(a) 

estudante. 

Concordando que a prova é determinante para as respectivas notas, os dois 

grupos destacaram que o peso da responsabilidade com a avaliação recai sobre o 

estudante, e que, por meio da avaliação, podem demonstrar, ao professor, o que 

aprenderam ou não. Esses sujeitos assumiram que caberia a eles darem conta de 

resultados positivos, pois ao serem questionados sobre a avaliação representar um 

momento de troca entre eles e os professores(as), colocaram-se na posição de que estão 

ali para demonstrar o que sabem, ou seja, não vislumbraram esse momento como a 

possibilidade de também contribuir para a percepção dos professores(as) acerca de suas 

práticas: 

Sujeito 2, zona urbana: “Acho que sim. Nessa hora eu mostro o que sei e o 

professor sabe se aprendi.” 

Sujeito 3, zona urbana:  “Não acho não. Essa hora é a hora da gente provar se 

aprendeu e pronto.” 

 Sujeito 7, zona rural: “Sim. Por que o professor passou um tempo te dando 

aquele conhecimento, tentando transmitir o conhecimento dele para você e na hora da 

avaliação você deve demonstrar a ele que absorveu o conhecimento dele.” 
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Sujeito 12, zona rural: “Nunca pensei nisso. Sei lá, tem hora que é, tem hora que 

não; depende do professor, porque uns não falam nada; só entregam a prova e a gente 

espera o boletim.”  

Por mais que se percebam aproximações nas respostas dos estudantes de ambos 

universos (experimental e de controle) quanto à função promotora da avaliação da 

aprendizagem, os da zona rural revelam um maior credencialismo que os da zona 

urbana.  

A pesquisa foi ratificando que os estudantes apresentaram visões muito 

próximas sobre o papel da avaliação em seu processo aprendizagem e que esse é o 

momento privilegiado para a comprovação do que aprenderam. Além disso, assumem a 

responsabilidade pelas notas alcançadas. Alguns relatos reforçaram essa compreensão: 

Sujeito 1, zona urbana: “Vixi... acho que é de mostrar para o professor que 

aprendi.” 

Sujeito 2, zona urbana: “De provar que aprendi.” 

Sujeito 3, zona urbana: “Essa é a hora que eu vou mostrar ao professor o que 

consegui aprender. E torcer por uma nota boa.” 

Sujeito 7, zona rural: “Demonstrar ao  professor que aquele conhecimento que 

ele transmitiu eu consegui entender.” 

Sujeito 12, zona rural: “Eu tenho que fazer para poder mostrar que aprendi.” 

Sujeito 16, zona rural: “Eu tenho que me concentrar e tentar resolver todas as 

questões, porque é a hora de demonstrar o que entendi.” 

Percebe-se, nas respostas dos(as) estudantes da zona rural uma mais forte 

preocupação com a demonstração da aprendizagem daquilo que o professor ensinou”. 

Nenhum dos entrevistados dos dois universos afirmou ser a prova o único 

instrumento de verificação da aprendizagem do qual resultam a composição da nota. 

Manifestaram a consciência de que, dentre as atividades avaliativas em sala de aula, é 

ela que apresenta um peso maior e determinante no credenciamento das aprendizagens. 

Observe-se as afirmações a seguir extraídas das entrevistas: 

Sujeito 13, zona rural: “É a hora que a gente precisa mostrar que aprendeu. Não 

adianta a gente enrolar porque se não prestou atenção vai “rodar” na nota.”  

Sujeito 4, zona urbana: “É a forma como os professores vão avaliar meu 

conhecimento da matéria, se eu aprendi, o que eu aprendi. Para isso existem as provas.”  

Em síntese, cabe registrar que a pesquisa comprovou parte das hipóteses 

levantadas inicialmente no projeto, qual seja: 
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a) A territorialidade estabelece diferenças na visão de mundo das pessoas e, por 

isso, elas se manifestam de modo diverso a respeito da educação e, especialmente, sobre 

a avaliação da aprendizagem escolar. No caso em tela, os(as) estudantes da zona rural 

do município de Igaratá, do estado de São Paulo, exprimem diferentes reações diante da 

avaliação da aprendizagem a que são submetidos na mesma escola em que estão 

matriculados. 

b) Por sua vivência de experiências mais diversificadas e por terem mais acesso 

a informações, os(as) estudantes da zona urbana exprimem uma consciência mais crítica 

sobre os processos avaliativos escolares mais alienantes, ou seja, mais conservadores, 

ou somativos, ou enfim classificatórios. Isto é, parece que as pautas do compadrio e da 

caudilhagem local ainda permanecem no sistema simbólico do meio rural, refletindo-se 

na mentalidade dos(as) estudantes, no sentido de que sua relação com os professores, na 

avaliação, é pautada nas “manhas” do relacionamento amistoso, ou do tráfico de 

influência. 

As questões do relacionamento docente/discente aparece com destaque nas falas 

dos(as) estudantes, remetendo-nos às situações ocorridas em nosso próprio processo de 

formação escolar, como se pode observar nas respostas dos entrevistados a seguir 

registradas: 

Sujeito 10, zona rural: “Acho que o que faz a gente gostar do professor é quando 

ele trata a gente bem e tem paciência; por isso que fica mais fácil fazer a atividade, 

porque a gente não tem medo de perguntar e ele não responder ou mandar sentar.”  

Sujeito 3, zona urbana: “Acho que quando a gente tem mais abertura com o 

professor a gente perde o medo de perguntar e aprendemos mais. Sempre achei isso.” 

Quanto à percepção da discriminação e, no limite, da exclusão, ela não se 

manifestou claramente, nem no instrumento de coleta de opinião, nem nas entrevistas 

em profundidade. 

Sobre a postura dos atores escolares, cabe destacar que o grupo foi 

extremamente colaborativo, cientes de seu papel no processo da pesquisa e à vontade 

para deixar impressas e expressas suas opiniões. Nas respostas à entrevista, o que se 

percebeu foi uma disciplina típica daqueles que já participaram de processos de 

discussão, pois, nesses encontros, o respeito mútuo nos momentos de fala de cada foi 

admirável. Esses momentos renderam o reconhecimento à importância da participação e 

do comportamento tranquilo para o desenvolvimento de qualquer atividade coletiva e 

colaborativa.  
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Cabe destacar, finalmente, que, analisando atentamente cada discurso, observou-

se, no teor apresentado em cada fala, que o grupo participante só enriqueceu este estudo, 

pois se demonstrou atento e interessado em registrar suas opiniões. Poucos se 

manifestaram com a opção “3 - Não tenho opinião formada.” No instrumento de coleta 

de opinião e nenhum dos entrevistados se negou a responder a qualquer questão. 

Tampouco se sentiram inibidos e, na maioria esmagadora das repostas, manifestaram-se 

abertamente, como por exemplo, ao serem questionados sobre o que os levava a 

gostarem de um professor: foram categóricos em apontar fatores que vão da 

personalidade ao conhecimento demonstrado pelo mesmo, ratificando, assim, a 

afirmação de Paulo Freire: 

A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que 

se funda  na sua competência profissional. Nenhuma autoridade 

docente se exerce ausente desta competência. O professor que não leve a 

sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de 

sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe 

(2004, p. 91-92). 

 

Cabe também deixar registrado que a discussão sobre avaliação da 

aprendizagem ainda é precária nos cursos de formação de profissionais da educação, 

especialmente no que diz respeito à compreensão de que avaliação é processual e 

diagnóstica, seja no sentido de ser um instrumento que auxilia o(a) estudante no 

processo de tomada de consciência de suas fragilidades e insuficiências, seja no 

processo de tomada de decisão pelo professor que deseja rever seu trabalho para auxiliar 

os(as) estudantes que ainda apresentam dificuldades na aprendizagem. Conforme afirma 

Romão: “Avaliar não é simples e exige domínio de conhecimentos e técnicas, além de 

experiências em processos concretos de avaliação” (2011, p. 49). Exige, sobretudo, 

amor à profissão e aos estudantes que estão sob o cuidado dos educadores. 

Cabe encerrar esta dissertação com uma reflexão final: O fato de ser membro da 

direção escolar não desqualifica o trabalho do(a) pesquisador(a), bastando, para isso, 

usar de metodologias que reduzam os eventuais ruídos de relações, burocrática e 

tradicionalmente, entendidas como hierarquizadas, porque ambiente escolar é, em todo 

ele, um ambiente “ensinante/aprendente”. Este registro tem o objetivo de destacar que, 

não fosse o trabalho “clima”, a “atmosfera” prévios, que estimulavam a participação, o 

diálogo e a democracia das relações horizontalizadas, muito possivelmente a pesquisa 

teria sido prejudicada. A presença de um Professor Mediador Escolar e do Programa 

Escola da Família abriram caminhos e prepararam o ambiente  para que fosse garantido 

o direito à vez e à voz, mesmo para os(as) tímidos(as). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

AVALIANDO, REAVALIANDO... 

 

 

 Iniciar estas considerações finais em uma dissertação despertou na pesquisadora 

dois sentimentos: o do dever cumprido e o de inquietação por querer saber mais sobre o 

universo pesquisado – inquietação que motiva e impulsiona a continuar os estudos sobre 

o tema. 

 Mas essa mesma inquietação que agora existe não é a que fez com que esta 

pesquisadora iniciasse esse trabalho. Ao propor estudar o tema avaliação, o objetivo era 

comparar índices entre escolas estaduais e, com um olhar mais apurado, observar as 

representações acerca dela pelos (as) estudantes.  

Ao longo do curso de mestrado, acompanhando as discussões em sala de aula, 

ouvindo atentamente o que os professores traziam para enriquecimento das leituras, bem 

como os desafios lançados como provocação aos estudos, a percepção foi sendo 

modificada, sem falar na mudança radical pessoal e profissional vivida pela 

pesquisadora que acabaram por realinhar toda a pesquisa de que resultou esta 

dissertação. A transferência para a Escola Estadual “Cel. Benedito Ramos Arantes”, no 

município de Igaratá, trouxe com ela o conhecimento de uma realidade até então inédita 

para a pesquisadora: um universo de alunos(as) atendidos(as) pela mesma unidade 

escolar, mas com uma diversidade gritante. É que um grupo desse universo vive na zona 

urbana da pequena cidade e outro habita a zona rural. 

 Essa verdadeira novidade fez brotar, na pesquisadora, a curiosidade para 

entender o que motivava os alunos da zona rural a insistirem nos estudos e mais: em que 

eles(as) e os(as) do outro grupo revelariam acerca dos objetivos e da utilização da 

avaliação por seus professores. Em outras palavras, vivências em ambientes distintos 

afetariam o modo de olhar a avaliação e, por que não dizer, a educação escolarizada, já 

que a avaliação se sustenta em uma concepção de educação?  

 O interessante, neste trabalho, é que, à medida que a pesquisa se construía, 

também o envolvimento e o estreitamento de laços da pesquisadora com esse público 

foram se fortalecendo. 

 É importante destacar que, para a pesquisadora, foi um momento de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional, já que, desde há muitos anos vinha se 
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preocupando com as questões da avaliação nos diferentes níveis de ensino pelos quais 

havia passado.  

 Essa experiência de pesquisa constituiu mais uma possibilidade de aprender para 

melhor contribuir para a desmistificação da avaliação da aprendizagem, em geral 

aplicada entre nós, e de seus instrumentos de verificação do conhecimento apreendido 

na escola.   

 Retomando a hipótese que provocou este estudo, de que existe nas escolas uma 

cultura avaliativa predominante que pode ser denominada “avaliação do oprimido”, é 

necessário destacar que os alunos e alunas entrevistados foram convidados(as) a 

participar sem haver qualquer tipo de imposição ou exigência.  

Os diálogos registrados e transcritos, que constam no anexo dessa pesquisa, 

foram organizados de maneira a instigar cada um e cada uma para que deixassem 

explícitas suas opiniões sobre a maneira como percebem a avaliação em sala de aula. 

 Ao proceder à tabulação dos dados, as opiniões foram se organizando dentro de 

cada universo determinado: geral, experimental e de controle.  

 A hipótese inicial de que a avaliação ainda é vista pelos alunos e alunas como 

instrumento de controle e punição foi se configurando. Ao analisar os quesitos e 

comparar as opiniões, em muitos momentos, era a voz e, não, o registro escrito, que 

fundamentava o olhar. Partindo da análise apurada dos relatos e das discussões, os 

depoimentos dos entrevistados foram recompondo e ratificando a hipótese inicial.  

A ação controladora e punitiva foi ficando mais explicita nas entrevistas, ao 

passo que no instrumento de pesquisa de opinião, o registro escrito mostrou alunos e 

alunas divididos(as) na configuração da avaliação da aprendizagem. Ao relatarem as 

próprias experiências escolares, os sujeitos que compuseram o universo desta pesquisa 

puderam descrever situações, constituindo material fértil para completar a pesquisa. 

Experiências vividas se compõem de intersubjetividades23 presentes nos relatos que 

carregam um conhecimento social e coletivamente construído acerca do tema da 

avaliação da aprendizagem. 

                                                 
23 Esta dissertação de mestrado, referenciada nas categorias freirianas, especialmente na de “leituras de 

mundo”, de que resultam olhares diversificados, dependendo dos contextos de seus enunciantes, 

debruçou-se sobre as leituras que os(as) estudantes da Escola Estadual Cel. Benedito Ramos Arantes 

sobre a avaliação da aprendizagem escolar. Procurou verificar, mais especificamente, se, para esses atores 

escolares, há ainda o peso da relação hierarquizada entre professor e aluno; se, para eles e elas, a questão 

da disciplina ainda não se traduziu em uma questão de relações interpessoais – Lauro de Oliveira Lima, 

pai da autora Adriana Lima, várias vezes citada neste trabalho, costumava dizer que não existem 

problemas de disciplina, mas de relacionamento humano –; se, para eles e elas, as avaliações que lhes são 

aplicadas ainda são utilizada por alguns professores como um instrumento de poder e de punição. 
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Essa pesquisa corrobora a afirmação de que a avaliação constitui-se como um 

dos pontos nevrálgicos do nosso sistema de ensino e que afeta a qualidade da vida 

escolar de alunos e alunas, configurando-se, portanto, como importante dimensão da 

mediação pedagógica.  

Nos registros do instrumento de pesquisa de opinião, os universos estudados 

foram unânimes em apontar que as práticas de avaliação envolvem também a dimensão 

afetiva e não somente a cognição. Por isso mesmo, a avaliação deve ser planejada e 

aplicada como um instrumento em favor do aluno e de seu processo de construção do 

conhecimento e, não, ao contrário, como objeto impositivo e autoritário utilizado para 

desclassificá-lo(a) ou classificá-lo(a) dentro de um determinado período de estudo. 

Os dados coletados demonstraram que o processo de avaliação da aprendizagem 

em sala de aula é um fator determinante para a qualidade dos vínculos que se 

estabelecem entre alunos e professores. Ficou evidenciado que uma mediação 

positivamente afetiva desenvolve a autoestima dos alunos, estimulando-os à autonomia 

e fortalecendo a autoconfiança, favorecendo, ao mesmo tempo, o sucesso escolar. Isso 

fica claro no relato do sujeito 4, estudante do terceiro ano do Ensino Médio: “A boa 

relação é boa parte daquilo que consigo aprender, senão bloqueio e deixo de conseguir 

aprender”. 

O autor Carlos Cipriano Luckesi afirma que, em função de estar no centro de 

uma sociedade conservadora, a prática tradicional de avaliação pode servir como 

instrumento para que o professor utilize de sua autoridade para oprimir, controlar ou 

punir o educando. Segundo o autor, para que a avaliação escolar assuma um perfil 

diagnóstico, ela deverá ser fruto de uma pedagogia preocupada com a transformação 

social.  

Celso Vasconcellos chama a atenção para a distorção do processo avaliatório em 

que professores o empregam como instrumento de controle dos alunos, utilizando-o 

para criar um ranking entre aprovados e reprovados, entre bons e maus, estudiosos ou 

não.  

Há que se preocupar com a intencionalidade presente no instrumento de 

avaliação e que, em suma, deveria ser o compromisso com a transformação do que tem 

sido lamentavelmente predominante nos sistemas educacionais: uma avaliação punitiva 

e controladora. Esse tipo de avaliação, que se confunde mais com julgamento do que 

verificação da aprendizagem para nortear processos de replanejamento, tem provocado 

a domesticação de alunos e alunas que, intimidados, buscam se enquadrar, da melhor 

maneira possível, dentro das normas e dos padrões escolares. Serão, certamente, 
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candidatos a adultos “enquadrados” no conformismo de um projeto de sociedade, cujas 

características, sejam elas libertadoras ou alienantes, será indiferente para eles. Em 

geral, os egressos da escola autoritária, que lança mão de uma avaliação não formativa, 

são, ou autoritários, ou subalternos, “naturalizadores” das relações sociais, fatalistas em 

relação ao futuro da humanidade. Em uma avaliação de viés “bancário”, como dizia 

Paulo Freire – uma educação bancária, como ele a descreveu, fundamenta, 

inequivocamente, uma avaliação bancária. Neste caso, alunos e alunas passam a não ter 

alternativas, uma vez que a resistência e a crítica não só são banidas da aprendizagem, 

como são substituídas pelos processos de dominação, opressão e alienação.  

Romão destaca que: 

 

Com uma concepção educacional “bancária” desenvolvemos uma avaliação 

“bancária” da aprendizagem, numa espécie de capitalismo às avessas, pois 

fazemos um depósito de “conhecimentos” e os exigimos de volta, sem juros e 

sem correção monetária, uma vez que o aluno não pode a ele acrescentar 

nada de sua própria elaboração gnosiológica, mas repetir o que lhe foi 

transmitido. Desenvolvemos a “pedagogia especular”, na qual os alunos 

devem se limitar a espelhar pálidos reflexos do que é o professor enquanto 

sujeito epistemológico (ROMÃO, 2011, p. 92). 

 

A transformação se daria a partir do momento em que os sujeitos que compõem 

o processo ensino-aprendizagem adotassem uma postura dialógica, assumindo os 

diferentes respectivos papéis. O professor, como articulador da construção do 

conhecimento, deveria auxiliar o(a) aluno(a) interação orgânica daquilo que ele(a) tem 

de bagagem com o que lhe é apresentado em sala de aula, para superar a “cultura 

primeira”, de acordo com a feliz expressão de Georges Snyders (1988). Essa é a 

perspectiva libertadora da avaliação, como destaca Romão:  

 

[...] a avaliação deixa de ser um processo de cobrança para se transformar 

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

professor – mormente para este, se estiver atento aos processos e mecanismos 

de conhecimento ativados pelo aluno, mesmo no caso de “erros”, no sentido 

de rever e refazer seus procedimentos de educador (ib., p. 93).  

 

 Para Paulo Freire, a dicotomia entre opressor e oprimido caracteriza a relação de 

opressão a que muitos alunos e alunas são expostos nos sistemas de ensino. Ele alertou 

 

 



98 

 

 sobre o processo de desumanização que essa relação provoca, pois reproduz a 

desigualdade, ao se continuar mantendo o professor como o centro do saber e o aluno e 

a aluna como meros receptores de conhecimentos. 

 

Estas qualidades ou estas virtudes absolutamente indispensáveis à posta em 

prática desde outro saber fundamental à experiência educativa – saber que 

devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do educando – não são 

regalos que recebemos por bom comportamento. As qualidades ou virtudes 

são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a 

distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a 

distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis 

– a da coerência (2004, p. 64 e 65). 

 

 O parágrafo anterior referenda algumas observações que a pesquisa de que 

resultou esta dissertação provocou. Ao mesmo tempo em que em todos universos os 

entrevistados destacaram a importância da boa relação com o professor para a melhoria 

de seus resultados, a maioria também apontou que quanto maior a indisciplina mais as 

avaliações são dificultadas. Portanto, há aí a concordância com o fato de que a avaliação 

ainda é utilizada como instrumento de controle por alguns professores e que ela está, 

simultaneamente, sujeitadora e sujeita da/à disciplina em sala de aula. Em termos mais 

simples, ao estabelecer a relação entre avaliação e disciplina, o educador, acaba por 

submeter sua concepção de educação à concepção de educação que não enxerga a 

disciplina tanto como problema de relacionamento docente/discente quanto, 

simultaneamente, ele subalterniza os alunos, pelo medo, com a avalição. Em suma, a 

avaliação passa a ser oprimida por uma concepção de educação opressora, ao mesmo 

tempo em que se torna instrumento de opressão. 

 O exercício da avaliação deve refletir a responsabilidade de professores que, 

criticamente conscientes, compreendem que a educação não é neutra. Devem 

reconhecer que fatores sociais, políticos, econômicos e culturais influenciam no 

aproveitamento escolar e que a escola não pode ficar a espera da grande virada. Ao 

contrário, é função da escola e dever do professor garantirem a produção de 

conhecimento crítico e resistente dos alunos e alunas às verdades instituídas, porque o 

conhecimento só avança quando o conhecimento instituinte é buscado por todos: 
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Porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar 

a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência 

é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que 

com a vida? Porque não estabelecer uma necessária "intimidade" entre os 

saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 

têm como indivíduos? Porque não discutir as implicações políticas e 

ideológicas de um tal descaso dos dominantes elas áreas pobres da cidade? A 

ética de classe embutida neste descaso? Porque, dirá um educador 

reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que ver com isso. A 

escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos 

alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. (FREIRE, 2004, p. 30 e 

31). 

 

 Na prática pedagógica, é imprescindível ter como meta a produção de 

conhecimento. É preciso lançar um olhar atento e crítico às relações autoritárias de 

qualquer espécie, em todos os segmentos, não perdendo de vista que a punição aliada à 

prática avaliativa tem raízes profundas numa concepção de educação bancária que, por 

sua vez, sustenta-se em uma ontologia e uma epistemologia que vê as relações humanas 

como relações de opressão.  

Segundo Luckesi (1995) o ato de avaliar tem sido utilizado para classificar. A 

avaliação deveria ser um momento de pausa para reflexão sobre a prática docente, mas 

ela tem sido aplicada como verificação, como um mero mecanismo de conservação e 

reprodução da sociedade apoiada no autoritarismo. Ela deve fazer parte de um 

movimento dialético que leve à reflexão teórico-prática sobre todo o processo de 

ensino-aprendizagem, “do-discente”, como dizia Paulo Freire. A avaliação de 

desempenhos humanos deve ter como escopo o aperfeiçoamento do desempenho 

avaliado, levando-se em consideração os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

histórico-sócio-culturais. 

 

A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e não a 

exclusão; a inclusão e não a seleção (que obrigatoriamente conduz a 

exclusão). O diagnóstico tem por objetivo aquilatar coisas, atos, situações, 

pessoas, tendo em vista tomar decisões no sentido de criar condições para a 

obtenção de uma maior satisfatoriedade daquilo que se esteja buscando ou 

construindo (LUCKESI, ib., p. 172). 

 

 Para superação da realidade atual, devemos pensar a partir da contradição que, 

segundo Paulo Freire, é geradora de consciência. E será pelo caminho do Materialismo 

Histórico-Dialético que a transformação poderá se dar. Dessa maneira, ou a avaliação 

deve ser utilizada como instrumento para promover a transformação, ou seguirá 
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 referendando o sistema social atual excludente e seletivo. Neste caso, não haverá, 

portanto, o desvelamento do novo, ou o do inédito viável, como afirmou Paulo Freire no 

livro Pedagogia da esperança:  

 

Esse "inédito-viável" é, pois, em última instância, algo que o sonho utópico 

sabe que existe mas que só será conseguido pela práxis libertadora que pode 

passar pela teoria da ação dialógica de Freire ou, evidentemente, porque não 

necessariamente só pela dele, por outra que pretenda os mesmos fins (2001, 

p. 206). 

 

 Para desenvolver uma avaliação na perspectiva freiriana, comprometida com a 

construção de uma nova sociedade, o avaliador tem de assumir uma posição dialética e 

libertadora, que apreende, na diversidade, aquilo que gera e move novos conhecimentos. 

 

 

 

[...] Para os que se inserem no universo dialético, a liberdade começa, isto é, 

o homem se torna sujeito de sua própria História, no momento em que lê o 

mundo e reconhece a correlação de forças políticas. Assim, a liberdade não 

nega a necessidade histórica, mas constrói-se a partir de seu reconhecimento 

(ROMÃO, 2011 p. 94). 

 

Em sua radicalidade na defesa da democracia e, por isso mesmo, do diálogo, 

Freire apresenta a importância de se pensar na avaliação como um instrumento em favor 

do trabalho do professor, para promovê-la em seu caráter emancipador, lembrando que 

somos seres inacabados e, dessa maneira, aprendentes eternos.  

Diante da tendência controladora e punitiva em que a avaliação educacional se 

mantém refém, buscar, no pensamento freiriano, subsídios para discussão é propor uma 

perspectiva clara para estabelecer um diálogo crítico com ela, no sentido de lhe mudar a 

natureza, conferindo-lhe um novo caráter, com novos objetivos, diametralmente opostos 

aos comumente colimado por ela: ao invés de punir, promover o ser humano, a partir de 

suas potencialidades. O diálogo e o inacabamento são categorias freirianas 

indispensáveis para a análise das aprendizagens e do papel da avaliação em seu 

processo.  

Em relação à pesquisa junto ao grupo de alunos e alunas das séries finais da 

única escola estadual de Igaratá, no interior do Estado de São Paulo, alguns elementos 

devem ser somados para que possamos compreender um pouco mais da realidade que 

ali se apresenta. Um deles é o fato de o Conselho Tutelar tentar, na sua atuação, diante 

de denúncias, cumprir seu papel na proteção de menores de idade. À escola, portanto, 
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 cabe a função de comunicar e acionar os conselheiros para visita às famílias cujos 

filhos e filhas apresentam alto índice de absenteísmo. Outro aspecto, que se soma a 

esses, é o atendimento dos jovens pelo Programa Bolsa Família24, que impulsiona o 

interesse dos pais e responsáveis pela frequência dos filhos às aulas, de modo que ela 

seja total, dado que o auxílio mensal, oferecido do Governo Federal, é imprescindível 

para sua sobrevivência. Diante do exposto, há que se considerar que esses dois fatores – 

um punitivo e outro recompensador – têm sido imprescindíveis para a garantia da 

frequência dos alunos e das alunas, como muito deles afirmaram nas conversas 

informais. Mesmo que criticada como uma iniciativa paternalista e populista, essa 

política pública tem dado uma significativa contribuição para a continuidade dos 

estudos de muitos alunos e alunas, dado que muitos pais, ao se apresentarem na escola 

para serem oficialmente comunicados das faltas do filho ou filha, acabam por incorporar 

a cultura da participação da vida escolar dos filhos. Se inicialmente demonstram-se mais 

preocupados com a suspensão do benefício, que se encontra atrelado ao 

comparecimento dos filhos ou dependentes às aulas, do que com seu aproveitamento 

escolar, com o passar do tempo, vão se reeducando e percebendo a importância da 

educação como potencial fator de libertação da própria dependência da ajuda do poder 

público. 

Em relação ao universo de alunos que recebem esse auxilio na escola de Igaratá, 

do total de 258 (duzentos e cinquenta e oito), 88 (oitenta e oito) são originários da zona 

rural e, dentre estes, 34 (trinta e quatro) são alunos das séries finais. Deste último sub-

universo 20 (vinte) continuavam frequentando a escola e, por isso, constituíram o 

universo experimental dos que foram os entrevistados na pesquisa de opinião. Pode-se 

dizer, ou até mesmo concluir categoricamente, pelo que se observa na convivência 

diária com eles(as), que o auxílio financeiro do Bolsa Família é determinante para que 

sigam matriculados e frequentando, mesmo que esporadicamente, as aulas, não 

contribuindo para o “inchaço” da “evasão”25. 

Esses índices devem ser destacados para referendar o que a pesquisa se propôs a 

discutir, que é a realidade apontada por Paulo Freire acerca da dicotomia entre opressor 

 

 

                                                 
2 O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, que beneficia famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria. 
25 Aqui posta entre aspas, porque, na realidade, significa uma verdadeira expulsão, provocada por uma 

série de fatores adversos que atingem os filhos das classes trabalhadoras. 
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e oprimido. As desigualdades implícitas e explícitas expõem alunos e alunas a um 

processo de reprodução das diferenças sociais no desempenho escolar, colocando-os em 

uma posição de receptores, como ficou registrado na entrevista do Sujeito 7 que, diante 

da questão “se a avaliação pode ser entendida como um momento de troca”, ele 

concordou e frisou: “Sim. Por que o professor passou um tempo te dando aquele 

conhecimento, tentando transmitir o conhecimento dele para você e na hora da 

avaliação você deve demonstrar a ele que absorveu o conhecimento dele. ”  

Outros destacaram que a avaliação é o momento mais tenso na escola e que não 

percebem como poderia ser diferente. Ou seja, mais uma vez apresenta-se o juízo acerca 

do peso que a avaliação assume. Muitos dentre eles afirmaram que a avaliação não é 

punição, mas, muitas vezes, é utilizada como tal. Acrescentaram que os alunos “do 

fundão”, normalmente tidos como indisciplinados são os que mais fracassam.  

Ao identificarem a apontarem o próprio papel no momento da avaliação, 

afirmaram que é a oportunidade de “provarem” aos professores que aprenderam o que 

foi ensinado. E o papel do professor é o de “comprovar” se aprenderam o que foi 

ensinado. 

Ao serem convidados a definir, em uma palavra, “avaliação”, utilizaram, em sua 

maioria, palavras como demonstração, teste, desafio, dificuldade, superação, missão, 

compreensão, conclusão, nervosismo, tensão etc. Estas palavras demonstram o quanto 

avaliação acaba por assumir um papel de algoz na formação dos alunos e alunas.  

A assunção de uma postura responsável e transparente, que tenha como princípio 

o diálogo, a ética, o respeito etc., é um passo para que a avaliação educacional exerça 

um papel libertador e promotor do ser humano. 

Como sujeito social e passível de transformação, o profissional educador deverá 

pautar-se na transformação, valorizando a heterogeneidade de saberes, costumes, 

valores e culturas. É preciso compreender que, somente partindo dessa valorização, é 

que a possibilidade do “Ser Mais” freiriano poderá objetivar-se e ganhar concretude. 

Emancipação indica superação da relação de opressão, na qual emergem esses dois 

atores históricos, opressor(a) e oprimido(a), que são seres ontológicos, mas, repetindo, 

atores históricos, portanto, necessários nas correlações de opressão, mas contingentes, 

porque possíveis de serem superados, com a transformação da relações histórico-sociais. 

Romper com o modelo civilizatório contemporâneo que, nascido no seio do capitalismo, 

enxerga a exclusão como normal, exige indignação, conscientização e resistência a 
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todas as formas de opressão, em suma, exige luta pela criação de um “outro mundo 

possível”, na feliz expressão de Freire (passim).  

Faz-se necessária a criação de condições específicas para que se repense, se 

reorganize e se torne possível romper com o autoritarismo presente na avaliação da 

aprendizagem, ressignificando-a e dando origem a um processo democrático para a 

transformação necessária. 

A elaboração de instrumentos avaliativos emancipadores significa incorporar 

princípios básicos ao ato educativo, como dialogicidade, ética, autonomia, politicidade, 

emancipação, problematização etc. Esse processo indica que, aos seres reflexivos, é 

imprescindível (re)avaliar constantemente a avaliação, sua prática, reconhecer as 

responsabilidades a partir da função social que se exerce e do papel que se quer assumir 

no mundo. Indica, também, que princípios são caminhos fundamentados na 

racionalidade humana, na lógica humanista, dialética e dialógica, a serem construídas 

historicamente. Dessa maneira, isso não se pode reproduzir numa convivência pautada 

na ética, liberdade, autonomia e diálogo, permitindo a transformação dos espaços e 

instrumentos de aprendizagem em ambientes e instrumentos educativo-transformadores, 

inclusivos, justos, solidários, colaborativos, participativos.  

É na consciência do inacabamento, no respeito aos diversos saberes, na 

curiosidade em ouvir e intervir para aprender que se deve pautar o compromisso pela 

educação emancipadora. Dessa maneira, ela, por meio de seus mecanismos, 

instrumentos e procedimentos, poderá ser libertadora no sentido de livrar homens e 

mulheres da injustiça, da desigualdade, da discriminação e, no limite, da exclusão. 

A transformação da avaliação bancária para a avaliação emancipatória e 

dialógica permitir-lhe-á transformar-se em um instrumento que auxilia seus atores a 

produzirem novos conhecimentos, para superarem os intermináveis desafios dispostos 

no processo de aprendizagem, que será também de conscientização e de libertação, 

imprescindíveis para a produção de outra realidade, melhor e mais humana. 

A inquietação que agora se faz presente na autora desta dissertação é a de 

compreender em que essa pesquisa poderá contribuir para a transformação do papel da 

avaliação e seja, em que contexto educacional for, lida e discutida. Ainda é necessário 

avançar muito para que seja possível a verdadeira impregnação da avaliação por uma 

perspectiva verdadeiramente emancipatória. 

Segundo afirmou Paulo Freire: 
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Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas 

para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto 

de mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de 

minha utopia, mas para participar de práticas com ela coerentes (2000, p. 17). 

 

 O movimento inicial para essa pesquisadora foi a compreensão de que, como 

afirmou Paulo Freire, o olhar do oprimido está munido gnosiológica e 

epistemologicamente de elementos distintos das visões hegemônicas que propiciam um 

outro dimensionamento do objeto, contribuindo para superação das antigas teses e os 

avanços do conhecimento transformador da realidade. É sob essa lente que os estudos 

de que resultaram esta dissertação se iniciaram. E, ao observar o trânsito de dois grupos 

distintos dentro de uma mesma escola – o egresso do meio rural e o dos meios urbanos 

– mormente a reflexão sobre o que impulsionava o grupo da zona rural a seguir com 

seus estudos, mesmo em condições tão desfavoráveis como distância, dependência de 

condução, as condições precárias dessa condução etc., foi que o objeto e os universos da 

pesquisa foram se delineando. De imediato, veio a necessidade de um referencial teórico 

que abordasse a questão da opressão. Nascia, assim, o projeto da pesquisa Avaliação do 

oprimido: O olhar discente sobre a verificação da aprendizagem. 

A curiosidade em saber que diferença haveria entre a concepção de avaliação da 

aprendizagem dos(as) egressos(as) do campo e a dos(as) estudantes oriundos do mundo 

urbano, sendo ambos os grupos matriculados e estudando na mesma unidade escolar 

(Escola Estadual Coronel Benedito Ramos Arantes); e, ainda, se a condição distrital 

(zona urbana ou rural) produz leituras de mundo tão singulares que acabam por produzir 

diferenças significativas nos olhares desses(as) alunos(as) sobre um tema tão específico, 

motivou e moveu a pesquisadora. Com uma primeira graduação em História, a autora 

desta dissertação compreendia que a realidade não pode ser apreendida criticamente, 

pelos atores históricos, do contexto imediato, na superfície flutuante dos fatos, mas a 

partir de uma análise mais abrangente, que leve em consideração fatores extraescolares, 

como as estruturas construídas pelo trabalho humano e nas relações travadas dentro do 

modo de produção da sociedade. Ou seja, os nexos explicativos de um problema 

específico são mais amplos e mais profundos, exigindo do pesquisador inserções 

progressivas de seu objeto de investigação em universos cada vez mais amplos. Lucien 

Goldmann afirmou em várias de suas obras que essas inserções progressivamente 

ampliadas pertencem à categoria do pensamento humana chamada “explicação”. 
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Segundo ele, primeiramente o ser humano isola um determinado problema (objeto) da 

realidade e o “compreende” nas suas partes constitutivas internas. Portanto, a 

“compreensão” é o primeiro passo da análise. Em seguida, o objeto compreendido é 

inserido em um todo mais vasto que o tem como parte. Aí, ele é “explicado”. Em suma, 

a ciência de um problema acaba por ser o problema da ciência 

 No contato com os entrevistados durante a realização da pesquisa pôde-se 

perceber que a palavra “nota” apareceu reiteradamente nos discursos dos(as), o que 

denunciou que a função hegemônica da avaliação da aprendizagem na escola é para a 

atribuição de nota, ou seja, para atender ao processo de promoção e, não, para se 

identificar o que ainda falta aprender, ou, na melhor das hipóteses, o que precisa ser 

alterado nos fundamentos, nos métodos e nos procedimentos docentes, enfim, o que 

precisa ser superado na concepção educacional até aí aplicada. A avaliação, ou prova 

como eles dizem, recorrentemente, tem o objetivo de medir conhecimentos para 

aprovação ou reprovação. Uma concepção “não-bancária” de avaliação deve encará-la 

como uma via de mão dupla, que tanto deve orientar o aluno quanto a seus avanços e 

dificuldades, quanto o professor em relação à tempestividade, adequação e oportunidade 

de sua atuação. 

 Ao ouvir os dois grupos de estudantes – o da zona urbana e o da rural – as 

diferenças dos olhares foi se revelando a partir das origens territoriais como uma 

espécie de reprodução análoga26, no sistema simbólico dos estudantes, de processos 

vividos nas realidades socioeconômicas específicas. Percebeu-se que, mesmo que os(as) 

estudantes da zona rural demonstrassem, como os(as) da zona urbana, que a 

aproximação com o professor auxilia na compreensão dos conteúdos, ao mesmo tempo, 

evidenciaram, também, maneiras distintas de conceber o papel estudantil no processo 

avaliativo. 

 Alguns estudantes da zona urbana, ao serem questionados sobre seu papel na 

avaliação, se colocaram como responsáveis diretos, a exemplo do sujeito 13 que assim 

se pronunciou: “Acho que, em primeiro lugar, é provar para mim mesmo o que 

absorvi”. Enquanto outro, identificado como da zona rural, se posicionou como 

responsável direto por seus erros e acertos como, por exemplo, o sujeito 11: “... mostrar 

 

                                                 
26 De novo, é necessário recorrer a Lucien Goldmann (op. cit., passim), que defendeu a “homologia” 

(reprodução de processos em universos diferentes de um mesmo contexto) em lugar da “analogia” (mero 

reflexo). 
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ao professor o que eu aprendi. Assim ele sabe o que aprendi fazer ou não. ” E, ao ser 

solicitado para que definisse avaliação disse: “Compreensão do assunto”.  

Como se pode perceber, as vivências em territórios (ambientes) diferentes 

parecem mesmo condicionar (determinar no sentido materialista dialético) visões de 

mundo diferentes e, por via de consequência, diferentes concepções de educação e de 

avaliação da aprendizagem, conferindo-lhes, na sua própria percepção, papéis 

diferenciados. Aí, novamente se reforça a hipótese geral inicial desta dissertação: a zona 

urbana influencia um comportamento diferente, nos seus habitantes, quando são 

comparados com os dos egressos da zona rural. Ou seja, estando mais expostos às 

informações e discussões sobre os papéis que devem exercer professores e alunos no 

contexto escolar e como a maioria tem acesso a cursinhos de formação em cidades 

vizinhas, mais acesso à internet e ao computador, os estudantes da zona urbana 

desenvolvem uma maior consciência crítica sobre os processos escolares em geral e aos 

processos avaliativos em particular.   

Já aqueles que compõem o grupo da zona rural estão expostos a um contexto 

mais imediato de sobrevivência e de adequação ao mundo do trabalho, tendo, inclusive, 

menos tempo e menos prioridade para ler criticamente o mundo, forçando-os à 

construção de um olhar que mira apenas o imediato e a superfície dos fatos, sem falar 

que seus pais ainda estão sujeitos às pautas do compadrio e da caudilhagem local. Às 

vezes têm celulares, mas, com pequena capacidade interativa. Assim mesmo que os 

governos lhes disponibilizem acesso à rede mundial de computadores, apresentam mais 

dificuldade para acessar as páginas destinadas à complementação de estudos aí 

oferecida, seja pelos limites dos aparelhos de que dispõem, seja pela menor capacidade 

em manipulá-los. Têm, também, possibilidade de acesso pelo laboratório de informática 

da escola. Contudo, com horário escolhido pelo professor e voltado exclusivamente para 

o conteúdo de uma disciplina específica, acaba limitando a oportunidade de acesso, 

afetando diretamente a formação escolar dos mesmos. 

O que há de idêntico nesses grupos é que são jovens dispostos a mudarem suas 

condições de sobrevivência, trabalho e estudos, pois em todos é nítida a certeza que 

depositam na crença de que com a continuidade dos estudos algo pode mudar. 

Vislumbram o inédito lutando para que seja viável por meio da educação, crendo que 

ela pode ajudar na transformação de suas vidas, a vida dos familiares, bem como o 

mundo em que vivem. 
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As considerações finais desta dissertação são inconclusas, incompletas e 

inacabadas, podendo ser completadas, mas jamais concluídas e totalmente acabadas, na 

medida em que qualquer tese acaba por ser, na verdade, uma nova hipótese, talvez 

melhor informada e mais inteligente, para provocar novas pesquisas. Apesar de todos os 

três “in...”, elas se apresentam como uma tentativa de explicação relativa dos problemas 

que se apresentam na avaliação da aprendizagem escolar dos dias de hoje. No entanto, o 

mais importante é que ela acaba por ser um estímulo para a continuidade dos estudos 

sobre o tema, pela própria autora deste trabalho, mais tentada ainda a dar voz àqueles e 

aquelas que compõem a parcela oprimida na sociedade para que emerjam e se revelem 

novas concepções (dos olhares oprimidos) e tornem possível inspirar as transformações 

estruturais efetivas da sociedade, concretizando o inédito viável freiriano. 
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Programa de Pós-Graduação em Educação  
(PPGE) 

 

ANEXO I 

AVALIAÇÃO DO OPRIMIDO 

 O Olhar Discente Sobre a Verificação da Aprendizagem  

                                                                                       Denise Henrique Mafra  

INSTRUMENTO DE PESQUISA DE OPINIÃO 

 

 Preencha os quadrados, à frente de cada afirmação, com o número que 

corresponde à sua opinião, de acordo as indicações abaixo: 

(1)  Discordo totalmente. 

(2)  Discordo parcialmente. 

(3)  Não tenho opinião formada. 

(4)  Concordo parcialmente. 

(5)  Concordo totalmente. 

(   ) I. A Avaliação é uma das maneiras pelas quais os professores podem acompanhar 

minha aprendizagem. 

(     ) II. Com a avaliação os professores castigam-me pelas bagunças que faço nas aulas. 

(     ) III. A avaliação em minha escola tem o objetivo de observar o que eu aprendi e o 

que ainda preciso aprender. 

(     ) IV. As provas ficam mais fáceis quando gosto do professor. 

(     ) V. Quanto mais os professores se sentem desrespeitados durante as aulas mais eles 

dificultam a avaliação. 

(     ) VI. A avaliação é um momento em que me concentro muito, pois sei de sua 

importância em minha vida escolar. 

(     ) VII. Com a avaliação os professores conseguem perceber o que aprendi ou não. 

(     ) VIII. Quanto maior a indisciplina nas aulas mais as avaliações são difíceis. 

(     ) IX. A avaliação é a uma forma de os professores punirem os alunos(as) 

bagunceiros. 

(     ) X. Muitos professores, ao anunciarem a avaliação, falam com tom de ameaça. 
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Programa de Pós-Graduação em Educação  
(PPGE) 

 

ANEXO II 

ENTREVISTA  

AVALIAÇÃO DO OPRIMIDO 

 O Olhar Discente Sobre a Verificação da Aprendizagem  

                                                                                       Denise Henrique Mafra  

1. O que é avaliação? 

Sujeito 1 

Uma maneira de testar as habilidades desenvolvidas na matéria, habilidade final, 

conhecimento adquirido. 

 

Sujeito 2 

Medir nível de conhecimento. 

 

Sujeito 3 

“Ver” o conhecimento. 

Sujeito 4 

É a forma como os professores vão avaliar meu conhecimento da matéria, se eu aprendi, 

o que eu aprendi. Para isso existem as provas. 

Sujeito 5 

Avaliar é um olhar sobre o aluno. 

Sujeito 6 

Saber se o aluno sabe. 

 

Sujeito 7 

Maneira de provar o que o aluno aprendeu. 

 

Sujeito 8 

Eu acho que avaliação também serve para o professor também, para ele ver se a forma 

de ensino dele está sendo absorvida pelos alunos, se ele precisa trocar o modo de 

explicar a matéria. 
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Sujeito 9 

Concordo com sujeito 8, deve servir para isso também. 

 

Sujeito 10 

Avaliação é uma coisa difícil que deixa a gente tenso. 

 

Sujeito 11 

Avaliação é prova. 

  

Sujeito 12 

É prova para provar o que o aluno sabe. 

 

Sujeito 13 

É a hora que a gente precisa mostrar que aprendeu. Não adianta a gente enrolar porque 

se não prestou atenção vai “rodar” na nota. 

 

Sujeito 14 

Mostrar o que aprendeu e torcer para tirar nota, senão... 

 

Sujeito 15 

Acho que avaliação é aquele momento que “nóis” torce para tirar nota para passar de 

ano. 

 

Denise: E você já repetiu alguma série? 

Sujeito 15 

Já sim, mas foi quando eu era “mais pequeno”, na outra escola. Aqui eu tô estudando 

mais. 

 

Sujeito 16 

Hora de mostrar que sabe e caprichar na prova 

 

Denise: E você tem caprichado de que forma? 

Risos dos participantes 
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Sujeito 16 

Ah, acho que tenho, mas não tirei nenhum dez. 

 

2. Denise: Desse grupo quantos já tiraram um dez? 

Dentre o grupo de vinte sujeitos onze levantaram a mão orgulhosos por terem já 

recebido um dez. 

 

Sujeito 17 

Avaliação é aquele momento que se você brincou muito vai “dançar”. 

 

Denise: Por que você afirma isso? 

Sujeito 17 

Porque é simples. Se eu não baguncei na aula e estudei eu aprendi. Aí fica mais fácil 

tirar nota boa. 

 

Sujeito 18 

Acho também que é isso (concordando com o Sujeito 17). 

 

Sujeito 19 

Avaliação é quando o professor observa o que cada aluno aprendeu. Alguns até trazem a 

prova na outra aula para ler e dizer se está certo ou errado. 

 

Denise: Como assim? Trazem a prova? 

Sujeito 19 

É assim, o professor “fulano”, fica lendo as perguntas e conta para a sala as respostas 

erradas que ficam até engraçadas. Aí a gente vai sabendo o que foi escrito nas provas.  

 

3. Denise: E todos que já acompanharam essa ação acham que é boa? Ajuda a 

aprender mais um pouco? O professor não diz de quem é a prova? 

A maioria do grupo respondeu que sim. Somente dois sujeitos se manifestaram da 

seguinte maneira: 

 

Sujeito 1 
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Fico sem graça algumas vezes, pois quando sabemos algumas besteiras escritas ficamos 

rindo, mas bem que pode ser erro da gente. Mas quando o professor comenta as corretas 

é bom sim. 

 

Sujeito 16 

Também acho estranho tem hora, mas dou risada quando tenho certeza que não sou eu. 

Quando não tenho disfarço. 

 

Risos gerais 

 

Sujeito 20 

Acho que dia de avaliação é tenso. Procuro manter calma, mas não é tão tranquilo não. 

Ainda bem que tenho conseguido “passar de ano”. 

 

4. Denise: Como o professor sabe se o aluno aprendeu ou não?  

Sujeito 1 

Existe uma porcentagem a ser atingida, os professores sabem qual ela é. 

Sujeito 2 

Eles somam as perguntas e assim “fecham” a nota. 

Sujeito 3 

Os professores sabem o que deve ser alcançado. Eles dão dez questões e tem umas que 

“vale” um ponto, meio ponto outra dois. Assim eles sabem qual a nota dar. 

Sujeito 4 

Acho que quando o professor “dá” a prova prá gente ele já sabe quanto vale A nota vai 

ser de acordo com o que a gente acertar. 

Sujeito 5 

A nota é a gente que “tira”. Nessas horas a gente lembra das bagunças e se arrepende 

um pouco de ter feito, mas aí já foi. (risos gerais) 

Sujeito 6 

Eu acho que todos “professor” já sabe quanto cada aluno vai “tirar”, porque eles 

estudaram para saber isso, senão acho que não seria “professor”. 

Sujeito 7 

Ah, cada professor tem um jeito, porque cada um faz de um jeito. O professor “fulano” 

dá atividade de nota quase toda aula. A professora “fulana” só dá prova e depois outra 

prá quem não “tirou” nota. 
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Sujeito 8 

Cada professor tem seu jeito, mas cada um observa bem a sala para ver o 

comportamento também. E eles falam que a gente não bagunçar e fazer toda a lição vale 

“ponto positivo”. Só que tem a turma do fundão que sempre apronta mais e aí não 

conseguem melhorar a nota. 

Sujeito 9 

É isso mesmo (referindo-se ao que o Sujeito 8 comentou). O professor marca que 

bagunça e quem senta no fundo. Denise: Mas quem senta no fundo bagunça mais 

mesmo? Ah, acho que sim, quem senta no fundão já não leva muito a sério a aula. 

Sujeito 10 

Tem vários jeitos e o professor vai anotando tudo para depois “passar a nota” na reunião 

para conversar com minha mãe. 

Sujeito 11 

Ah, a professora “fulana” é engraçado o jeito dela. Tudo ela diz que vale nota até o jeito 

da gente entrar na sala.  

Sujeito 12 

Pelas questões que acertamos na prova o professor sabe se aprendemos e qual nota “a 

gente” mereceu. 

Sujeito 13 

Nas provas tem professor que “dão umas mais fácil” e “outras mais difícil”. Aí eles 

juntam com atividades da sala e chegam na nota. É igual matemática, soma e divide. 

Sujeito 14 

Acho que é como o “fulano” (sujeito 13) falou. Soma tudo. Eu acho também que o 

pessoal do fundão sempre fica marcado pelo professor porque eles aprontam e aí o 

professor não esquece, daí não tem como ter ponto positivo “prá ajudar a nota”. 

Sujeito 15 

Eu também acho que junta tudo também (concordando com sujeito 13 e 14) 

Sujeito 16 

Os professores vão anotando tudo no diário deles. Não escapa nada e depois na reunião 

eles decidem qual a nota. Já participei de reunião (Conselho de Classe Série) e, “vixi”, 

os professores falam mesmo “tudinho” que eles acham da gente. 

Sujeito 17 

Já participei também (Conselho Classe Série) e os professores falam para o diretor tudo 

sobre os alunos. Aí depois tem a reunião com os pais (Reunião de Pais e Mestres) que 

eles mostram as notas que á gente ficou”. 
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Sujeito 18 

Então, tudo que fazemos vale nota e cada professor soma, mas eu acho que tem 

professor que soma também a bagunça na aula. Denise: por que você percebe isso? 

Porque tem uns que dão prova sem avisar, surpresa. Acho que é por causa da bagunça. 

Sujeito 19 

Eu também acho que é assim mesmo. Muitos professores “dão” a prova de acordo com 

a bagunça. Tem muitas vezes que de repente a professora avisa que vai dar nota. Não 

acho certo, mas muita gente abusa. 

Sujeito 20 

Acho que é desse jeito que todo mundo está falando. E sempre quando pergunto ao 

professor se a prova vai ser fácil ele diz que depende de mim. Eu tento acertar. 

5. Denise: Bem, falamos sobre o que é avaliação e como vocês observam a maneira 

como são definidas as notas. Minha dúvida é se ao se relacionarem bem com um 

determinado professor isso faz com que se sintam menos tensos ou ansiosos nas 

atividades de avaliação. 

Sujeito 1 

Quando o professor é legal ele explica mais, tem mais paciência e chega na hora da 

prova acho que fico mais sossegado. 

Sujeito 2 

Com certeza, fica mais fácil porque o professor dá atenção para a gente. Pena que nem 

todos são assim. 

Sujeito 3 

Acho que quando a gente tem mais abertura com o professor a gente perde o medo de 

perguntar e aprendemos mais. Sempre achei isso. 

Sujeito 4 

A boa relação é boa parte daquilo que consigo aprender, senão bloqueio e deixo de 

conseguir aprender. 

Sujeito 5 

A gente tem uma relação boa com a maioria dos professores. E tendo essa relação boa 

dá prazer em vir para escola e consegue se informar. (se informar tem relação com o 

perguntar, tirar dúvidas) 

Sujeito 6 

Com a boa relação a gente acaba de empenhando mais. Aí a nota melhora.  

Sujeito 7 
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Tenho certeza. O professor “Y” tem um jeito bem bacana de dar aula. A gente dá muita 

risada e quando vê já entendeu a atividade. Mas a professora “X” não explica quando a 

gente pergunta e já manda sentar. Eu não entendo o que ela explica. 

Sujeito 8 

A cabeça da gente influencia muito também, pois às vezes o mesmo professor no ensino 

fundamental não vai de jeito nenhum, mas chega no ensino médio a gente passa a 

entender o lado dele. A gente amadurece e passa a ver ele de outra forma. 

Sujeito 9 

Concordo (com o Sujeito 8). Às vezes a gente não gosta de um professor e aí fica uma 

ano sem ter aula com ele quando chega “no outro” (ano letivo) a gente vê que ele 

mudou. Mas a professora “X” não mudou não. (risos gerais) 

Sujeito 11 

Ah, mas aí é pedir demais.... (risos gerais) 

Sujeito 10 

Acho que o que faz a gente gostar do professor é quando ele trata a gente bem e tem 

paciência, por isso que fica mais fácil fazer a atividade, porque a gente não tem medo de 

perguntar e ele não responder ou mandar sentar. Denise: Muitos professores mandam 

sentar sem explicar o que foram perguntar? Nossa, tem sim (risos gerais) e se a gente 

não senta vai fazer visita para a Diretora. (mais risos) 

Sujeito 11 

Na hora da prova eu não fico calmo. Só que se é um professor mais “sussa” eu pergunto 

sim, mas se é a professora “X” eu nem tento nada. Faço  o que dá e o que não sei deixo 

em branco. Aí presto atenção para deixar caderno em dia que conta nota, faço atividade 

na sala que conta também. Mas tem hora que nem sei como consigo a nota azul. 

Sujeito 12 

Ah, eu também faço assim. Tento perguntar e se der eu entendo e respondo. Por isso 

gosto do professor “fulano”. A aula de __________ é mais gostosa porque ele anima e 

quando a gente erra ele não xinga, brinca e explica de novo. Eu faço prova dele sem me 

sentir tão tenso, mas prova é prova. (risos gerais) 

Sujeito 13 

Quando é um professor legal eu não acho tenso fazer prova. Mas quando não é, nossa. E 

quando tem prova “surpresa”? Vixi... Denise: E sua turma anda tendo muita prova 

surpresa? Ah, até que não. Estamos comportados. 

Sujeito 14 
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(Rindo) na minha sala tem prova surpresa sim. Mas se eu “se dou” bem com o professor 

não preocupo muito. Denise: Não se preocupa com a prova ou com a nota? (risos gerais) 

Com a nota preocupo sempre. Não anda muito boa não. (novos risos) 

Sujeito 15 

Eu prefiro fazer prova com os professores mais tranquilos. Mas sempre fico tenso na 

prova porque depois minha mãe diz que fico bagunçando e, por isso, fico sem nota (nota 

vermelha) 

Sujeito 16 

Eu sempre que me identifico com o professor fico mais tranquilo na hora da prova. Sei 

lá, acho que é o psicológico. 

Sujeito 17 

Tem a professora “Z” de __________, nas aulas dela a gente apronta um pouco, mas ela 

sempre fala que se “pega no pé” da gente é porque quer que a gente aprenda. Com ela 

não preocupo não. Mas tem professor que castiga na prova porque a gente fez bagunça 

na aula. (risos gerais) Denise: Castiga? É dá umas provas mais “difícil”. 

Sujeito 18 

É assim mesmo. A gente faz bagunça depois fica com medo porque tem professor que 

não esquece. (risos gerais) Mas com professor legal eu sinto menos nervoso, mas sinto. 

(novos risos) 

Sujeito 19 

Acho mais tranquilo fazer prova com professor que não fica “tirando a gente” porque 

tem uns  que na hora da prova dizem que é bom ver a gente quieto e que só assim para a 

gente acalmar. Mas acho que esse ano “caí” numa sala menos bagunceira. Pelo menos 

eu tenho feito mais lição, nem precisa o professor “pegar no meu pé” 

Sujeito 20 

É o que todo mundo falou. Fica menos tenso, mas não acho mais fácil porque vai 

depender se eu estudei e aprendi.  

6. Denise: O que “nos faz gostar” do professor? 

Sujeito 1 

Personalidade 

Sujeito 2 

Atitude 

Sujeito 3 

Conhecimento demonstrado 



123 

 

Sujeito 4 

A forma de tratar o aluno 

Sujeito 5 

A maneira de ensinar 

Sujeito 6 

Personalidade 

Sujeito 7 

O jeito como trata a gente 

Sujeito 8 

Se ele dá o respeito. Denise: Como Assim? Se ele não fica tirando sarro da gente e não 

fica gritando.  

Sujeito 9 

Tem professor que chama a gente de um punhado de coisa, por isso, se é um que não 

fica falando isso eu gosto dele. 

Sujeito 10 

Atitude 

Sujeito 11 

Quando ele ensina e a gente aprende. 

Sujeito 12 

Quando ele trata a gente bem e a gente acha que a aula até passa rápido. 

Sujeito 13 

Quando ele trata a gente bem. 

Sujeito 14 

Se ele sabe tratar a gente sem gritar. 

Sujeito 15 

Se ele é tranquilo. 

Sujeito 16 

Professor que sabe conversar. 

Sujeito 17 

Quando trata a gente bem, conversa com a gente e não fica gritando toda hora. 

Sujeito 18 

O professor que conversa, explica e que sabe chamar a atenção sem precisar brigar. 

Sujeito 19 

Quando ele respeita a gente e não fica xingando na sala toda hora. 

Sujeito 20 
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A atitude do professor e o jeito dele explicar durante a aula. 

7. Denise: A avaliação pode ser considerada um momento de troca? 

Sujeito 1 

Como assim? Denise: Você e o professor trocam o que sabem e, com isso, ele sabe o 

que precisa ensinar melhor e você consegue aprender o que foi ensinado? Ah, não acho 

que é assim não.  

Sujeito 2 

Acho que sim. Nessa hora eu mostro o que sei e o professor sabe se aprendi. 

Sujeito 3 

Não acho não. Essa hora é a hora da gente provar se aprendeu e pronto. 

Sujeito 4 

É uma troca sim, porque quando o professor corrige ele sabe se eu vou ter que refazer 

aquela lição.  

Sujeito 5 

Acho que é porque o professor depois da prova sempre conversa com a gente para 

mostrar o que está certo.  

Sujeito 6 

O professor quando traz a prova para ler na sala depois de corrigir eu acho que ele troca 

com a gente porque lê e reforça aquela atividade. Acho que ajuda a aprender. 

Sujeito 7 

Sim. Por que o professor passou um tempo te dando aquele conhecimento, tentando 

transmitir o conhecimento dele para você e na hora da avaliação você deve demonstrar a 

ele que absorveu o conhecimento dele. 

Sujeito 8 

Acho que não porque o professor vai dar a nota e pronto. Se a gente não aprendeu ele 

vai dar lição nova na outra aula. 

Sujeito 9 

Ah, acho que depende. Porque tem professor que só entrega a prova e pronto. Depois só 

na reunião que fala para minha mãe. 

Sujeito 10 

Não sei se entendi, mas acho que é porque o professor sabe o que a gente aprendeu e a 

gente também. 

Sujeito 11 
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Eu mostro o que aprendi e o professor sabe se aprendi ou não. Nisso ele “dá” nota e 

sabe o que eu ainda preciso de reforço. No curso em Santa Isabel (município vizinho) 

sempre acontece isso. 

Sujeito 12 

Nunca pensei nisso. Sei lá, tem hora que é tem hora que não, depende do professor 

porque uns não falam nada só entrega a prova e a gente espera o boletim.  

Sujeito 13 

Acho que deveria ser porque com a prova o professor pode explicar de novo o que a 

maioria não acertou. Porque se não acertou é porque não entendeu, né? 

Sujeito 14 

Eu também acho que se não acertou é porque não entendeu, aí então o professor “devia” 

explicar de novo. Aí acho que seria troca. 

Sujeito 15 

Minha mãe sempre diz que devia tirar dúvida com o professor. Tem “uns” que explicam 

de novo, outros não. Aí chega na prova não adianta querer trocar, porque não aprendi. 

Sujeito 16 

Ah, acho que é difícil porque os professores ensinam antes da prova, na hora não. No 

cursinho tem mais isso. 

Sujeito 17 

“Devia” ser. Porque com as provas a gente “tira nota” aí “devia” do professor devolver 

a prova com chance da gente fazer de novo. Tinha um (professor) que fazia isso. Eu 

achava legal.  

Sujeito 18 

Também acho (concordando com o Sujeito 17). Eu também quando o professor fazia 

isso aproveitava para melhorar a nota e sempre dava certo porque era uma nova chance. 

Sujeito 19 

Eu gosto quando os professores conversam sobre a prova. Acho que aprendo mais. Isso 

não é trocar? Denise: Você acha que é? Eu acho que sim. 

Sujeito 20 

Penso que seja. Muitos professores fazem revisão da prova, isso se chama feedback, 

vejo isso mais no cursinho, mas aqui na escola são poucos que fazem. 

8. Denise: Qual o seu papel na avaliação? 

Sujeito 1 

“Vixi”... acho que é de mostrar para o professor que aprendi.  
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Sujeito 2 

De provar que aprendi. 

Sujeito 3 

Essa é a hora que eu vou mostrar ao professor o que consegui aprender. E torcer por 

uma nota boa. 

Sujeito 4 

Eu tenho que caprichar porque aí posso demonstrar como estou naquela matéria. 

Sujeito 5 

Meu papel é de fazer o professor ver se aprendi ou não. Aí me esforçar para “tirar” boa 

nota. 

Sujeito 6 

Fazer toda a prova prá mostrar o que já sei. 

Sujeito 7 

Demonstrar ao  professor que aquele conhecimento que ele transmitiu eu consegui 

entender. 

Sujeito 8 

É fazer ela no meu lugar e não atrapalhar ninguém. Se eu sei vou “tirar” nota azul, 

senão é vermelha.  

Sujeito 9 

Meu papel é de mostrar o que consegui aprender. 

Sujeito 10 

“Tirar” boa, senão não consigo passar de ano (série). 

Sujeito 11 

Mostrar ao professor o que eu aprendi. Assim ele sabe o que sei fazer ou não.  

Sujeito 12 

Eu tenho que fazer para poder mostrar que aprendi. 

Sujeito 13 

Acho que em primeiro lugar é provar para mim mesmo o que absorvi. 

Sujeito 14 

É fácil. Eu tenho que ir lá e fazer o melhor, senão esquece a nota boa. 

Sujeito 15 

Como diz minha mãe “eu tenho que me esforçar”. Assim consigo “tirar” nota boa. 

Sujeito 16 

Eu tenho que me concentrar e tentar resolver todas as questões porque é a hora de 

demonstrar o que entendi. 
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Sujeito 17 

Tenho que responder com atenção todas perguntas. 

Sujeito 18 

Prestar atenção, resolver com atenção e tentar melhorar a cada prova. 

Sujeito 19 

Responder tudo e “tirar” boa nota. 

Sujeito 20 

Aprendi que a avaliação é um momento de concentração, o professor “fulano” sempre 

diz isso. E que será nesse momento que poderei sentir se aprendi mesmo. Então, tenho 

que dar o meu melhor.  

9. Denise: Uma palavra para avaliação: 

Sujeito 1 

Teste 

Sujeito 2 

Demonstração 

Sujeito 3 

Desafio 

Sujeito 4 

Dedicação do aluno 

Sujeito 5 

Dificuldade 

Sujeito 6 

Superação 

Sujeito 7 

Desafio 

Sujeito 8 

Teste 

Sujeito 9 

Não tenho opinião formada  

Sujeito 10 

Missão 

Sujeito 11 

Compreensão do assunto 

Sujeito 12 
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Conclusão 

Sujeito 13 

Aprovação 

Sujeito 14 

Não sei 

Sujeito 15 

Teste 

Sujeito 16 

Nervosismo 

Sujeito 17 

Tensão 

Sujeito 18 

Nota 

Sujeito 19 

Conhecimento 

Sujeito 20 

Hora da verdade “cruzes” 

 

Denise: Destaco abaixo o comentário feito pelo Sujeito 8 ao final dos encontros:  Se 

bem que a gente desenvolve mais experiência quando a gente tá mais vivido a gente vai 

perdendo o medo. É mais comum no começo da vida escolar, agora como a gente tá no 

fim já vai com mais naturalidade. 

   

 

 

 

 

 


