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EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE CUBATI/PB. 

SANTOS, Nívia Maria Rodrigues dos¹ 

 

RESUMO 

 

Os estudos sobre a avaliação da aprendizagem têm avançado nos últimos anos, visto que, se trata de 

uma ferramenta indispensável para nortear a aprendizagem. A avaliação funciona como instância 

mediadora dos processos de verificação em larga escala propostos pelos sistemas de ensino, bem como 

a avaliação da aprendizagem dos alunos com base na sala de aula e no trabalho do professor. Portanto, 

a avaliação deve enfocar o caráter dinâmico e não linear da aprendizagem. Concebemos que a 

avaliação é um exemplo de alternativa que o professor pode utilizar como norteador do processo de 

ensino. Objetivamos identificar como se dá o processo de avaliação da aprendizagem na disciplina de 

Ciências nos anos finais do ensino fundamental (6º e 7º anos), associando às concepções dos 

professores sobre avaliação e como estes concebem a elaboração do instrumento de avaliação. O 

estudo foi realizado em uma escola pública localizada na zona urbana da cidade de Cubatí/PB. A 

coleta dos dados foi realizada por meio da análise dos relatórios do Diário de Classe, referentes ao 

período de 2009 a 2015; pela observação do processo avaliativo e pela aplicação de um questionário 

entre os professores de Ciências para obter mais informações acerca das suas concepções sobre esta 

ferramenta. Os dados coletados foram analisados por meio da análise categorial e a interpretação dos 

dados por análise do conteúdo. Diante do problema proposto, a avaliação no contexto da escola 

pesquisada, a maioria dos sujeitos da comunidade escolar estão preocupados com a nota, para obter a 

aprovação e, apesar deste aspecto ser significativo, não pode ser considerado primordial, pois a 

avaliação da aprendizagem é abrangente, vai muito além da obtenção de notas. Para os professores, a 

avaliação é o ato de verificar a aprendizagem do estudante, mas vale ressaltar que, o principal 

instrumento utilizado por eles é a prova escrita, obedecendo a um calendário. Porém esta é uma prática 

classificatória, que não verifica a aprendizagem, pois nos momentos de discussões os estudantes 

participam com clareza nos discursos, e muitas vezes, não atinge a média proposta pela escola. 

Entretanto, vale destacar que, uma prática de mudança deve ser implantada nesta comunidade, com o 

intuito de melhorar os índices que a pesquisa nos revela. Portanto, assim sugere-se que a escola 

trabalhe a avaliação da aprendizagem, não somente no sentido de aprovar ou reprovar, mas de 

contribuir com o educando para que ele possa conquistar sua autonomia para o exercício da cidadania. 

O importante na avaliação é ter sempre presente o seu significado, que ultrapassa a atribuição de uma 

nota e vai além de verificação da aprendizagem, ela deve servir como elemento para que, os 

professores repensem os caminhos, além disso, docentes tenham a possibilidade de rever suas  

metodologias e possam  melhorar o seu fazer pedagógico. 

 

Palavras chave: Ensino de Ciências; Concepção; Avaliação da Aprendizagem; Formação de 

Professores. 
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EVALUATION OF LEARNIG IN SCIENCE TEACHING: AN ANALYSIS OF THE 

PROCESS IN A PUBLIC SCHOOL OF CUBATI/PB  

SANTOS, Nívia Maria Rodrigues dos¹ 

 

ABSTRACT 

Studies about learning evaluation have advanced in the recent years, whereas it is an indispensable 

tool to guide learning. The evaluation works as a mediator instance on large-scale verification 

processes proposed by education systems, as well as the students´learning evaluation based on 

classroom and teacher work, therefore the evaluation should focus on the dynamic and non-linear 

character of learning. We conceive that the evaluation is an example of analternative that the teacher 

canuse as guiding the teaching process.We aim to identify how the learningevaluation process in the 

discipline of Science in the final years of elementary school (6th and 7thseries), associating teachers’ 

conceptions about evaluation and how they conceive the elaboration of the evaluation tool.The study 

was carriedoutin a public school located in the urban area of the city of Cubati/PB. Data collection was 

carried out through the analysis of reports on class diary form 2009 to 2015; the observation of the 

evaluation process and the application of a questionnaire among the Science teachers to obtain more 

information about their conceptions about this tool. The collected data were analyzed by categorical 

analysis and the data interpretation by content analysis (BARDIN, 2011). Faced with the proposed 

problem, the evaluation in researched school context has a classificatory and authoritarian function, 

since most of people on school community are worried about the note to be approved and although 

this aspect is significant, can not be considered primordial, because the learning evaluation is 

comprehensive, it goes far beyoni obtaining notes. For teachers, the evaluation is the act of verifying 

student learning, but it is worth emphasizing that the main instrument used by them is the written test, 

obeying a calendar, but this is a classificatory practice, which does not verify the learning, because in 

the moments of discussions the students participate clearly in the speeches and often does not reach 

the average grade proposed by the school. However, it is worthing noting that a practice of change 

must be implemented in this community, with the intention of improving the indices that the research 

reveals to us. Therefore, it is suggested that the school develops the evaluation of learning, not only 

with the purpose of approving or disapproving, but to contribute with the student so that he can 

acquire his autonomy for the exert of citizenship. What is important on evaluation is to always have in 

mind that its´ meaning goes beyond the attribution of a grade and verification of learning, it should be 

used as an element so that both teacher and students can review ways, methodologies, so that they can 
improve the pedagogical doing. 

 

Key words: Science Teaching; Conception; Learning Evaluation; Teacher Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em nossa vida prática avaliamos o tempo todo e também somos avaliados 

continuamente. O ato avaliativo está presente em quase todos os momentos da vida humana. 

Na escola não é diferente, ou não deveria ser, a prática avaliativa acontece em todo o processo 

de ensino-aprendizagem, com a função de melhorar e consolidar a aprendizagem. “É preciso 

saber, no entanto, se a mesma tem sido realizada com a intenção de melhorar, avançar, 

progredir, promover a aprendizagem na vida do aluno ou para estagnar, atrapalhar, impedir 

seu desenvolvimento, capacidades e habilidades.” (HOFFMANN, 2008). 

As ideias e discussões deste texto fundamentam-se em diversos autores, nas 

experiências vivenciadas, nas reflexões e inquietações, razões pela qual me motivou aos 

estudos da temática “Avaliação” que emergiram de momentos vivenciados durante o percurso 

da minha vida profissional como docente, no momento atual de forma mais sistematizada, 

dada a condição de mestranda. As preocupações percebidas em uma trajetória na qual se tem 

revelado que, as práticas de avaliação podem ser caracterizadas como um problema que atinge 

o processo educativo desenvolvido nas escolas públicas.  

Nesta pesquisa buscou-se entender de que maneira é realizada e entendida a 

avaliação da aprendizagem na escola investigada, tendo como pressuposto o índice de 

reprovação na disciplina de Ciências, nos anos finais do ensino fundamental (6º e 7° ano). 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em identificar as concepções dos professores 

sobre avaliação e como se dá o processo de avaliação da aprendizagem na disciplina de 

Ciências nesses anos. Para tanto, traçamos um caminhar teórico que versa sobre a importância 

da avaliação da aprendizagem no contexto escolar, pelo qual pretendemos identificar a 

concepção dos professores sobre avaliação, analisar os instrumentos de avaliação utilizados 

pelos professores, elaborar um tutorial sobre avaliação, proporcionando melhoria na qualidade 

do processo de avaliação escolar, realizar atividade de intervenção, com abordagem sobre o 

processo de avaliação, seus instrumentos e desdobramentos. 

Durante o texto procurou-se desenvolver as idéias de maneira a permear a construção 

metodológica e revisão bibliográfica. E após o trabalho de campo, os dados foram 

organizados, sendo inseridos os temas que serviram de fio condutor para a análise 

(interpretação) e levantamento das principais questões para o processo de construção dos 

capítulos que compuseram a dissertação, como será descrito a seguir. 
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No capítulo 1- O conceito de avaliação e suas relações com o processo de ensino e 

aprendizagem. Apresentamos os aspectos conceituais de avaliação, segundo Luckesi, 

Hoffman, Perrenoud, Vasconcellos, Souza e Barbosa. Também versa sobre a Avaliação da 

aprendizagem e sua importância: dando ênfase a importância da avaliação para o processo de 

ensino. Ainda neste capítulo, abordou-se sobre as modalidades da avaliação, e como esta é 

engrenada no contexto escolar e seus múltiplos instrumentos. 

No capítulo 2- O que sinalizam as pesquisas na área de avaliação de Ciências. Foi 

feito um levantamento das pesquisas realizadas durante o período de 2012 a 2017 acerca de 

que baseiam-se as discussões elencadas sobre a avaliação no ensino de Ciências.  

O capítulo 3- O caminhar-. Será Discutido aqui o proceder metodológico que nutre 

toda a construção textual, foi feito um breve histórico da escola, descrevemos como se 

estruturam as categorias emergentes do estudo de campo. Apresentamos os referenciais de 

Análise Temática, sobre a assinatura de Bardin (2011), bem como a pertinência de cada uma 

destas à construção que se desenvolve, a partir das entrevistas não diretivas realizadas com os 

professores de Ciências da escola. 

No Capítulo 4 – Dialogando com os resultados- Dialogamos com os resultados 

emergentes deste trabalho com referenciais, a fim de evidenciar aspectos teóricos sobre a 

prática docente, vinculando-a as informações proporcionadas pelos referenciais consultados e 

compreendendo as concepções sobre avaliação, seu fazer pedagógico e como concebem a 

avaliação em sua prática. 

 O Capítulo 5-Expressa o produto final da pesquisa, trata-se de um tutorial (E-book), 

que apresenta passo a passo de como utilizar a plataforma Google Drive, que contém um 

banco de modelos de atividades de Ciências entre outros documentos a serem compartilhados 

com os professores da disciplina afim. 

Nas considerações finais deste texto, encerrando, por hora, um diálogo entre 

professores e pesquisador, rumo a uma compreensão da docência e as práticas avaliativas na 

disciplina de Ciências, a partir dos referenciais trabalhados anteriormente, ao longo de todo o 

texto. 

Esta pesquisa almeja provocar reflexões inerentes à prática da avaliação, que está 

respaldado conforme a legislação, em dois aspectos: ao quantitativo e ao qualitativo. A 

avaliação aqui abordada deve ser considerada como instrumento que subsidiará, tanto o aluno 

no seu desenvolvimento cognitivo, quanto o professor no redimensionamento de sua prática 

pedagógica, ou seja, também auxilia na aprendizagem. 
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Vale ressaltar que esta pesquisa propõe contribuir no sentido de que o ensino de 

Ciências venha melhorar, à medida que, o professor repense suas práticas avaliativas a serviço 

da aprendizagem. A exclusão escolar é um problema grave à sociedade, sendo um ponto 

notável que se deve pensar, sem dúvida, a avaliação da aprendizagem. 

 Portanto, o modo reflexivo de atuar como professor deve ser permeado de 

discussões sobre teorias e práticas, para que as pessoas envolvidas no processo educativo 

possam conquistar uma postura questionadora, que problematize a prática e construa, a partir 

daí, conhecimentos alicerçados em bases sólidas. Ressaltamos que o comprometimento e 

responsabilidades do docente com a aprendizagem dos discentes, são fatores essenciais, que 

promoverão a formação dos estudantes numa perspectiva emancipatória. 
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CAPÍTULO I 

 O CONCEITO DE AVALIAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE 

ENSINO APRENDIZAGEM 

 

A avaliação apresenta-se como um procedimento útil e necessário para redirecionar 

qualquer prática, tanto individual, quanto coletiva. No contexto escolar, aponta-se como uma 

alternativa para tomada de decisões pedagógicas. No entanto, as mudanças que ocorreram 

neste processo, se investigadas de forma histórica, não sofreram mudanças tão rápidas, 

quando comparadas ao processo social mais abrangente, principalmente, desde que passou a 

ser trabalhada de forma sistemática, no processo de ensino-aprendizagem.  

Diante disto, queremos trazer de forma bem sucinta, uma abordagem dos conceitos 

sobre avaliação, cujos pressupostos influenciaram e contribuíram para a nossa prática 

avaliativa no ensino de Ciências. Hoffmann (2010) e Luckesi (2011) apontam que a avaliação 

esteve voltada praticamente para a classificação do aluno, sendo priorizada a verificação dos 

resultados pela prova, não estabelecendo relação interligada com o processo ensino-

aprendizagem.   

 

1.1 Aspectos Conceituais da Avaliação 

 

A avaliação está presente no cotidiano das atividades humanas, estamos 

constantemente tendo que usar a avaliação, para tanto, faz-se necessário compreender os 

aspectos conceituais para praticá-la de forma correta, principalmente no processo de avaliação 

da aprendizagem.  

Chueri (2008) em seu artigo Concepções sobre avaliação escolar, afirma que, “o 

julgar”, “o comparar”, isto é, “o avaliar”, faz parte do nosso cotidiano, seja através das 

reflexões informais que orientam as frequentes opções do dia-a-dia, ou, formalmente, através 

da reflexão organizada e sistemática que define a tomada de decisões”. Para tanto é 

conveniente entender o conceito de avaliação, para que possamos praticar o ato de avaliar de 

maneira correta, sem que haja nenhuma perda para os envolvidos no processo. 

O trabalho de Caldeira (2000) considera que, a avaliação gera informações sobre as 

fragilidades. O autor ressalta ainda que: 
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A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma está delimitada por uma 

determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica, ela não ocorre num 

vazio conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de 

homem, de educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso 

na teoria e na prática pedagógica. (CALDEIRA, 2000) 

 

 

 

A avaliação da aprendizagem é um meio de verificação, que não se trata de uma 

fórmula acabada, nesta perspectiva, a avaliação não pode centrar-se apenas no final do 

processo de ensino-aprendizagem, mas durante todo o processo, visto que, ela concebe 

informações necessárias aos sujeitos. 

O quadro a seguir, trata de uma matriz de referência acerca das concepções de 

diferentes autores, a respeito do conceito de avaliação. 

 

Quadro 1 Matriz de referência teórica sobre o conceito de avaliação da aprendizagem 

construída no período de 1998 a 2008. 

Vasconcelos  

(1998) 

“A avaliação é um processo abrangente da existência humana que 

implica reflexão sobre a prática, no sentido de diagnosticar seus 

avanços e dificuldades e, a partir dos resultados, planejar tomadas de 

decisão sobre as atividades didáticas posteriores.” 

Perrenoud 

(1999) 

“A avaliação é um processo que deve estar a serviço das 

individualizações da aprendizagem.” 

Hoffmann  

(2001) 

“A ação avaliativa como interpretação cuidadosa e abrangente das 

respostas do aluno frente a qualquer situação de aprendizagem, sendo 

necessário entendê-la como acompanhamento de uma trajetória.” 

Luckesi 

(2005) 

“Avaliar é um ato rigoroso de acompanhamento da aprendizagem. É 

ela que permite tomar conhecimento do que se aprendeu e do que não 

se aprendeu e reorientar o educando para que supere suas dificuldades, 

na medida em que o que importa é aprender.” 

Barbosa 

 (2008) 

“A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do 

trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de 

ensino e aprendizagem. Por meio dela, os resultados que vão sendo 

obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são 

comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, 

dificuldades e, também, reorientar o trabalho docente.” 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

 

Na concepção dos autores citados, a avaliação é o ato de acompanhar o que o 

indivíduo está aprendendo, dá uma visão geral para o professor refletir sobre onde é 

necessário fazer a intervenção, para que a aprendizagem seja efetivada, assim, é relevante 

entender que a avaliação é muito abrangente, ela não se reduz apenas a atribuir notas, como as 
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práticas avaliativas classificatórias. Hoffmann (2005, p. 16), afirma que, o ato de classificar, 

“[...] fundam-se na competição e no individualismo, no poder, na arbitrariedade presentes nas 

relações entre professores e alunos, entre os alunos e entre os próprios professores”.  A autora 

declara que, usar a avaliação como prática classificatória, só causa competição entre os 

indivíduos que estão envolvidos no processo.  

O processo avaliativo não pode ser delimitado em etapas, com começo, meio e fim, 

tendo em vista que esta deve ser um processo dialético contínuo e analisado como um todo.  

Portanto, “todo o trabalho pedagógico direciona‐se à busca de novos conhecimentos [...] 

mediará experiência educativa, significa acompanhar no aluno em ação‐reflexão‐ação.” 

(HOFFMANN, 2009, p.91). 

Para avaliar, é preciso ir além de uma visão tradicional, haja vista que “a avaliação 

escolar não deve ser restrita apenas ao aluno, mas sobretudo, ao professor, ao livro didático, à 

direção da escola, à família e a própria sociedade.” (VASCONCELLOS, 2000, p. 65). O autor 

esclarece que a avaliação tanto serve para avaliar o aluno, como para nortear o trabalho do 

professor, e isso é possível se o professor souber avaliar com um olhar voltado a 

aprendizagem. 

“A mudança da concepção e da prática não se dará nos isolando do cotidiano para 

dedicarmo‐nos exclusivamente ao estudo, ou deixando as teorias se mergulhando de cabeça 

na prática; estes caminhos são equivocados por romper e uma unidade dialética entre ação e 

reflexão.” (VASCONCELLOS, 2013, p.25).  O desafio de mudança da prática pedagógica é 

sempre algo penoso, pois exige uma mudança de postura, muitas vezes, de concepções 

pedagógicas impregnada sem nossa práxis. 

 

 

1.2 A AVALIAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA 

 

A Avaliação da aprendizagem é muito importante no processo de ensino, ainda pode-

se destacar o pensamento complexo, associando-o ao contexto escolar. Discutiremos acerca 

dos objetivos da avaliação no contexto escolar, as suas finalidades, e como o erro e a 

dificuldade são concebidos na avaliação da aprendizagem, as modalidades e a multiplicidade 

de instrumentos. 
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1.2.1 A Avaliação no Contexto Escolar 

 

No Brasil, a partir dos anos 50, a avaliação escolar tem sido o foco de pesquisas e 

discussões na área de educação, porém, a avaliação em larga escala do sistema brasileiro, 

ainda é muito escassa. A avaliação acontece de várias formas na escola. Os instrumentos mais 

comuns para avaliar são: provas, exercícios e atividades quase sempre escritas, produção de 

textos, relatórios, pesquisas, resoluções de problemas matemáticos, ou seja, a avaliação é uma 

ferramenta para colher dados de forma sistemática, acerca do processo de ensino-

aprendizagem. 

A Avaliação é abrangente, será ingênuo pensar que a avaliação é apenas um processo 

técnico. O processo de avaliação pode constituir um exercício autoritário do poder, de julgar, 

ou, ao contrário, pode constituir um processo, e um projeto, em que avaliador e avaliando 

buscam e sofrem uma mudança qualitativa. 

A avaliação tem o papel de desempenhar algo, mediar pedagogicamente às 

características individuais dos alunos, modificando estratégias no contexto. Ela ocorre, 

portanto, ao longo do processo ensino-aprendizagem e não ao final do ciclo ou da unidade. 

Ela acontece para que se conheça o que o aluno já aprendeu, e também, o que ele ainda não 

aprendeu, para que se providenciem os meios para que ele aprenda o necessário para a 

continuidade dos estudos. Cada aluno tem direito de aprender, bem como, de continuar seus 

estudos.  

A avaliação é vista, assim, como uma grande aliada do aluno e do professor. Não se 

avalia para atribuir nota, conceito ou menção, como se faz atualmente no Brasil. Deve-se 

avaliar para promover a aprendizagem do aluno. Enquanto o trabalho se desenvolve, a 

avaliação também é feita. “Aprendizagem e avaliação andam de mãos dadas – a avaliação 

sempre ajudando a aprendizagem.” (VILAS BOAS, 2004, p. 29). Esta concepção de avaliação 

adota também a autoavaliação do aluno, como exercício para a autorregulação de todo o 

processo. 

 

1.2.2 Avaliar para Classificar 

  

As práticas de avaliação, sob a forma de exames e provas que conhecemos hoje, têm 

sua origem nos séculos XVI e XVII, com o ensino centrado nos padres jesuítas, assim como, 

em escolas protestantes do séc. XVI. Muitos autores trazem à tona a questão das provas como 
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instrumentos de verificação da aprendizagem, com o objetivo de avaliar o aluno. Mesmo 

sabendo que a avaliação não se reduz às provas do final do bimestre ou do ano letivo, e nem à 

simples atribuição de notas, assim, a finalidade não é aprovar ou reprovar, dar nota alta ou 

nota baixa. 

Parafraseando Libâneo (1996), trata-se de um processo de acompanhamento 

sistemático do desempenho escolar dos alunos em relação aos objetivos, para sentir o seu 

progresso, detectar as dificuldades, retomar a matéria, quando os resultados não são 

satisfatórios. 

Uma das concepções de avaliação escolar, mencionada por Vasconcellos (2000), 

refere-se à concepção Dialética-Libertadora que tem seus fundamentos na abordagem 

Sociocultural. Nesta concepção fala-se muito em mudanças de práticas, e o autor aponta 

alguns critérios básicos para essa autocrítica no processo avaliativo:  

 

Abrir mão do uso autoritário da avaliação que o sistema lhe faculta, lhe autoriza; 

Rever a metodologia de trabalho em sala de aula; Redimensionar o uso da avaliação 

(tanto do ponto de vista da forma como do conteúdo); Alterar a postura diante dos 

resultados da avaliação; e, Criar uma nova mentalidade junto aos alunos, aos colegas 

educadores e aos pais. (VASCONCELLOS, 2000, p. 59). 

 

Não se pode conceber uma avaliação reflexiva, crítica, emancipatória, em um 

processo de ensino passivo, repetitivo e alienante. Os conteúdos devem ser significativos, se 

queremos uma aprendizagem que promova um grau de entendimento e significado. 

Como aponta Vasconcellos (2002), a separação entre avaliação e o processo de 

ensino-aprendizagem, o fazer-se avaliação no cotidiano do trabalho da sala de aula, mas em 

momentos especiais, com rituais especiais, causou sérios problemas para a educação escolar.  

É possível colocar em prática algumas situações concretas, que venham favorecer 

esta concepção libertadora da avaliação escolar, de modo que minimize as práticas 

classificatórias.  

A avaliação é inserida no âmbito escolar com padrões organizados, porém 

classificatórios, é notável que as práticas citadas pelo autor, dão ênfase a classificação dos 

estudantes, tornando o processo, na maioria das vezes, enfadonho, desestimulante, pois os 

alunos já ficam ansiosos, com um certo pânico da “semana de prova” que irá se realizar.  
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Não mudar o ritual (não ter postura especial, fiscal especial, etc.); propor a avaliação 

como uma atividade qualquer (não mudar da sala de aula, não mudar aluno de 

lugar); Avaliar o aluno em diferentes oportunidades (estabelecer um número mínimo 

de momentos de avaliação); Não se prender só a provas: diversificar as forma de 

avaliação: atividades por escrito, dramatização, trabalho de pesquisa, avaliação oral, 

experimentação, desenho, maquete, etc. (levar em conta os estágios de 

desenvolvimento dos educandos). (VASCONCELLOS, 2000, p. 64). 

 

 

Se retirássemos da nossa prática pedagógica estas situações citadas pelo autor, a 

avaliação não seria um meio de classificar o estudante, assim, teríamos um retorno satisfatório 

de aprendizagem dos envolvidos no processo. Dessa forma, vale frisar o uso de diferentes 

instrumentos para avaliação, uma vez que, as salas são compostas por alunos heterogêneos, e 

diversificando os instrumentos, pode-se conhecer as habilidades dos estudantes. 

Sobre a elaboração das questões das provas, Vasconcellos (2002) ressalta que: É 

importante diversificar os tipos de questões como, por exemplo: usar questões objetivas, 

palavras cruzadas, questões de completar, elaborar desenhos, enumerar de acordo com ordem 

de ocorrência, copiar parte do texto de acordo com o critério, associar as colunas e formar 

frases com palavras dadas, estas sugestões são úteis na elaboração das questões de uma 

avaliação, pois explora os conhecimentos do estudante em diversas situações, permitindo que 

este faça inúmeras interpretações sobre o que está sendo proposto.  

Vasconcellos (2000) destaca que, deve-se existir, a necessidade de espaço para a 

avaliação dissertativa, por dar oportunidade de expressão mais sintética do conhecimento 

(síntese construída pelo aluno). Diversificar as questões em uma prova é importante, pois 

retira o ato de decorar, também auxilia na criticidade dos estudantes, na efetividade do 

pensamento para desenvolver determinada questão.  

 O uso de questões contextualizadas, de desenhos e representações gráficas, de 

problemas, entre outros citados pelo autor, auxilia na interpretação de idéias, fatos e 

acontecimentos que o indivíduo deve desenvolver, afinal ele está inserido em uma sociedade, 

que precisa de pessoas atuantes, que saibam interpretar com clareza uma proposta, que sejam 

hábeis na colocação de sua opinião em determinados assuntos. 

Segundo Vasconcellos (2000), é necessário explicar aos pais e alunos os critérios de 

avaliação adotados, pois eles devem saber o que vai ser exigido, informar aos pais a 

necessidade de acompanhar o desenvolvimento do trabalho dos seus filhos, e não somente se 

preocupar com a nota que ele vai alcançar, pois aprendizagem é um conjunto de ações. Além 

disso, não vincular à reunião de pais a entrega de notas, a reunião é um momento de interação 

da família com a escola, assim, entregar as notas nesse dia, causará um enfoque maior a esta 
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ação, atribuindo uma prática que já denota a sua classificação.  

Vasconcellos (2000, p. 64) ressalta como excluir da nossa prática as medidas 

classificatórias. 

 

Realizar avaliação em dupla e/ou em grupo (sem dispensar a individual); Fazer 

avaliação com consultas; Elaborar avaliações interdisciplinares (questões comuns 

servindo para duas ou mais disciplinas); Alunos elaborem sugestões de questões (ou 

propostas de trabalhos) para a avaliação; Eliminar uma das notas de um conjunto, 

para que o aluno fique menos tenso; Não incentivar a competição entre os alunos, 

ou, melhor dizendo, combater sua ocorrência, pela valorização da nota, uma vez que, 

normalmente, a competição já está presente no contexto social. 

 

É necessário frisar sobre este problema crônico nas escolas, que é o de avaliar, com o 

intuito de classificar o aluno, usando práticas em seu cotidiano que dão importância à nota, 

logo, os estudantes não podem opinar de que maneira ele quer aprender, e o mais agravante é 

que a equipe pedagógica, de forma involuntária, muitas vezes, incentiva a competição entre os 

estudantes.  

Relacionado ainda à mudança de práticas classificatórias, Vasconcellos (2000) 

ressalta que, é importante “não comparar alunos entre si; Comparações criam competição, 

ódio, inveja, desânimo; A avaliação não ser elaborada por terceiros, mas sim pelo próprio 

professor.” A avaliação não ter que passar pela coordenação/supervisão, antes de ser aplicada; 

Para não se sobrecarregar com correções, o professor pode fazer correção por amostragem, 

autocorreção ou correção mútua pelos alunos com sua supervisão. 

Considerados os pontos importantes para esta concepção de avaliação escolar, 

devemos, entretanto, questionar a importância de novas práticas, no sentido de abrir o debate, 

fazer uma reflexão com os alunos sobre suas experiências com avaliação, ademais, sobre a 

necessidade de mudança. Estas mudanças devem se dá através de práticas concretas e não 

fictícias, tão comuns no dia a dia da escola. 

Os professores utilizam as provas como instrumento de ameaça e tortura prévia para 

os alunos: “Estudem! Caso contrário, vocês poderão se dar mal no dia da prova”.  Sadismo 

homeopático. (LUCKESI, 1995, p. 18). 

O autor descreve que a avaliação na escola é classificatória, servindo apenas para 

definir a aprovação ou reprovação, também para rotular os estudantes entre os bons e os maus 
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alunos. Inegavelmente, tem cumprido um papel disciplinador e autoritário, ficando todo o 

poder nas mãos do professor, que, utilizando créditos arbitrários e instrumentos falhos, define 

o destino escolar do aluno. 

Parafraseando Luckesi (1995) em seu livro, “A avaliação da Aprendizagem”, o autor 

destaca um equívoco que acontece nas escolas, pontuando a diferença entre examinar e 

avaliar. O exame é pontual, classificatório, seletivo, enquanto que o ato de avaliar não é 

pontual, é dinâmica e inclui. 

A prática de avaliação escolar perde seu significado constitutivo. Em função de está 

no bojo de uma pedagogia que traduz as aspirações de uma sociedade delimitadamente 

conservadora, ela exacerba a autoridade e oprime o educando, impedindo o seu crescimento. 

“De instrumento dialético se torna em instrumento disciplinador da história individual de 

crescimento de cada um.” (LUCKESI, 1995, p. 41).  

A avaliação na escola pode ser considerada classificatória “quando se resume 

unicamente a dar notas, fazer provas e registrar as notas, fazendo um ‘julgamento de valor’ 

dos resultados alcançados” (HOFFMANN, 2009b, p.14). Este tipo de avaliação é realizada 

sempre no final de um ciclo, e atribui uma nota ou conceito, é o que chamamos de avaliação 

formal. Ressaltamos ainda que, o ato de avaliar através de provas, serve para disciplinar os 

estudantes em forma de ameaças. 

Vasconcellos (2005), em suas discussões, faz a distinção entre avaliação e nota, 

mostrando que a primeira é um processo abrangente da existência humana, que implica uma 

reflexão crítica sobre a prática, para captar seus avanços, suas resistências, dificuldades, e 

possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos.  

O mesmo autor ainda ressalta que, a nota, seja na forma de número, conceito ou 

menção, é uma exigência formal do sistema educacional. Percebe-se que, se um dia, o sistema 

de notas for excluído da escola, ou a reprovação, será necessário continuar com o processo de 

avaliação, pois esta é uma maneira de acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, além de 

ajudar em eventuais dificuldades. 

A avaliação utilizada no processo de ensino e aprendizagem nas escolas brasileiras é 

orientada para a regulação, na perspectiva de que todos os alunos, ao final do ano letivo, 

tenham aprendido, embora de uma forma diferenciada (PERRENOUD, 1986; HADJI, 1994; 

RAPHAEL, 1998). Os estudantes possuem aprendizagens diferenciadas, no entanto, a 

avaliação reguladora para atestar a aprendizagem destes é dispensada. 
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A prática avaliativa concebida como julgamento de resultados, baseia-se na 

autoridade e no respeito unilaterais; “em que o professor exerce um controle permanente 

sobre o educando, no intuito dele chegar a demonstrar determinados comportamentos 

definidos como ideais por um professor” (HOFFMANN, 2009b). Muitas vezes, o professor 

usa sua autoridade, e o processo de avaliar, como um instrumento de repreensão e terror aos 

estudantes, fazendo com que estes decorem os conteúdos, para representar a aprendizagem em 

forma de notas. 

O processo de aprendizagem do aluno não segue percursos programados, a priori, 

pelo professor. É no cotidiano escolar que os alunos revelam tempos e condições necessárias 

ao processo. O tempo da avaliação é decorrente de suas demandas e estratégias de 

aprendizagem e não do curso das atividades inicialmente previstas pelos professores 

(HOFFMANN, 2009d). 

A aprovação/reprovação ganha centralidade nas relações entre professores, alunos e 

pais, sendo o foco de suas preocupações não com a aprendizagem, mas com as notas obtidas, 

o número de pontos para “passar”. (SOUSA, 1997, p.126). Percebe-se que, é através do 

processo avaliativo, que se identificam as dificuldades, sucessos, fracassos e principalmente a 

classificação dos aprendizes, pois os resultados são tratados sem articulação com o processo 

de ensino, tornando o trabalho pedagógico improdutivo. 

Nesta mesma perspectiva a autora ainda continua, “o que se evidencia por meio das 

práticas avaliativas é que a escola, em vez de tornar conteúdos de ensino mais significativos e, 

consequentemente, interessantes para os alunos como grupo social, servem à exclusão.” É 

notável essa exclusão, e por que não dizer a seleção social, que acaba refletindo na 

autoimagem e autoestima dos aprendizes que frequentam a instituição. 

As escolas públicas brasileiras apresentam o mesmo panorama, de acordo com 

Hoffmann (2000), existem muitas turmas nas primeiras séries, enquanto que as turmas são 

únicas de poucos alunos nas séries finais, os índices de reprovações são assustadores, e à 

medida que, acontece à reprovação os aprendizes desistem. 

 

 

1.2.3 Avaliação para Qualificar  

 

A Lei de Diretrizes e Bases Nº 9394/1996– LDB, no artigo 4º diz que: O dever do 

Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: inciso I - ensino 
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fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria; vale ressaltar que as crianças têm direito ao acesso, porém deve-se observar que a 

problemática se pondera na permanência desses na escola. (BRASIL, 1996) 

Uma mudança no método de avaliar deve acontecer, e que seja ponderada a 

necessidade de formar cidadãos a viver em sociedade. De acordo com Vasconcellos (2005), 

deve-se avaliar para mudar o que tem que ser mudado. 

A avaliação qualitativa verifica aspectos significativos, que realmente sejam 

representativos dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Isso ocorre quando se tem a 

preocupação primordial de verificar se o aluno é capaz de, diante da compreensão ensinada do 

conteúdo, a partir dele, conseguir emitir opiniões, chegar a conclusões, fazer análises, ter 

posicionamentos críticos, discutir idéias e demonstrar criatividade. Demo (2004, p.156) 

afirma que:  

 

A avaliação qualitativa pretende ultrapassar a avaliação quantitativa, sem dispensar 

esta. Entende que no espaço educativo os processos são mais relevantes que os 

produtos, não fazendo jus à realidade, se reduzida apenas às manifestações 

empiricamente mensuráveis. Estas são mais fáceis de manipular metodologicamente, 

porque a tradição científica sempre privilegiou o tratamento mensurado da realidade, 

avançando, por vezes, de maneira incisiva em algumas disciplinas sociais, como a 

economia e psicologia. 

 

A avaliação deverá assumir um caráter prático, ou seja, o professor deverá mudar a 

forma de trabalhar, dessa forma, retomando conteúdos, explicando de outra maneira, 

mudando a forma de organizar o trabalho em sala de aula e dando atenção especial aos alunos 

que apresentam maior dificuldade; quanto à escola, esta deve proporcionar mais condições de 

estudo, criar espaço para recuperação, rever o currículo, incentivar a integração entre 

professores, além de desenvolver sempre alternativas para melhoria do processo de ensino-

aprendizagem, envolvendo o coletivo escolar. 

Para Vasconcellos (2005), o processo de conquista de conhecimento de forma 

dialógica, supera o senso comum deformado a respeito da avaliação, mas para se concretizar 

um investir, para criar uma nova mentalidade junto aos alunos, aos demais educadores e aos 

pais. 

O autor ainda ressalta que, os pais e alunos precisam encontrar o mesmo tipo de 

postura por parte de cada professor e dos demais profissionais que atuam na escola. Os 

critérios utilizados na avaliação devem ser conhecidos anteriormente pelos pais e alunos. A 
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escola deve privilegiar espaços, pois para que estes critérios sejam sempre rediscutidos, 

aclarados e concretizados à transformação, é preciso envolver todo o coletivo escolar. 

Conforme Furlan (2007), a avaliação só faz sentido se for utilizada com a finalidade 

de saber mais sobre o aluno, e de colher elementos para que a educação escolar aconteça de 

forma próxima da realidade, dentro de um contexto. Assim, é função da avaliação, auxiliar na 

construção da aprendizagem, bem como, interferir ativamente em uma situação em curso. 

Para tanto, faz-se necessário conhecer o processo e perceber, na avaliação, indicadores de 

intervenção. 

Portanto, levar à prática a concretização da avaliação passa por ajustar de forma mais 

sistemática e individualizada as intervenções do professor e as situações didáticas, de forma a 

rentabilizar as aprendizagens (HOFFMANN, 1998; LUCKESI, 1990; PERRENOUD, 1999).  

A avaliação qualitativa, leva em consideração os aspectos como, participação, 

interesse, atenção, responsabilidade, assiduidade, pontualidade, o bom relacionamento com os 

colegas e professores, que se constituem na base de todo processo de aprendizagem. 

 

1.2.4 O Erro e a Dificuldade de Aprendizagem 

 

Esta sessão discorre-se sobre o erro e a dificuldade de aprendizagem, na 

oportunidade discute-se sobre o conceito do erro e da dificuldade, assim como estes são 

entendidos conforme os autores revisados. É relevante destacar a diferença entre erro e 

dificuldade de aprendizagem, que são duas coisas distintas, a priori, conforme os autores 

descrevem esses diferentes conceitos. 

 Tradicionalmente o erro tem sido considerado como tudo aquilo que afasta, perturba, 

nega, transgride, ou seja, tudo aquilo que se opõe ao que é dado como verdadeiro, em 

determinado sistema. (DE LA TALLE, 1997) 

Conforme Bachelard (1996), o erro é um obstáculo epistemológico que não se 

apresenta isolado. O autor destaca que só se comete um erro quando o conceito é formulado 

de maneira errônea no conhecimento do aluno. Neste sentido González e Garcia (2001) 

consideram que os erros conceituais ocorrem quando os conhecimentos prévios estão em 

desacordo com os cientificamente aceitos, apresentando também uma resistência em serem 

mudados.  

Diante do exposto, podemos destacar que, os erros cometidos pelos estudantes, são 

resultados de uma aprendizagem de conceitos errados, portanto, na maioria das vezes, o 
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personagem insiste em permanecer no erro, por acreditar que ele aprendeu assim, portanto, 

deve seguir determinada linha de pensamento. 

Já na abordagem construtivista, a partir da obra de Piaget existe outra visão do erro. 

Este afirma que:  

 

Um erro corrigido (por ele mesmo) pode ser mais fecundo do que um acerto 

imediato, porque a comparação de uma hipótese falsa e suas consequências fornece 

novos conhecimentos e a comparação entre dois erros dá novas idéias. (PIAGET 

1977, p. 43) 

 

 

Na visão construtivista, o erro é um caminho na construção do conhecimento, que 

serve de apoio ao estudante, para que ele reveja os conceitos adotados.  

Para Dias (2008), “nessa visão construtivista, os erros cometidos pelos estudantes, 

até estimulando a sua ocorrência, contribuem para as possibilidades que se abrirão para o 

sujeito construir o conhecimento”. É mais fácil com o erro, o aluno analisar e reformular os 

conceitos de maneira correta, para tanto, é necessário comentar e discutir as ideias a partir dos 

erros cometidos em sala de aula, propondo estratégias para eliminá-los. 

Sobre a dificuldade de aprendizagem, kempa (1991) busca priorizar: a natureza das 

idéias prévias ou sua baixa aquisição, para estabelecer conexões significativas com os 

conceitos que se deseja aprender; as relações entre a demanda ou a complexidade de uma 

tarefa a ser aprendida; a capacidade do estudante para organizar e processar a informação; a 

competência linguística e a pouca coerência entre o estilo de aprendizagem do estudante e o 

estilo de ensino do professor.  

E esta dificuldade pode ser agregada ao próprio desenvolvimento do estudante, ou 

seja, a sua aprendizagem irá depender do processamento das informações no seu cérebro, ou 

por outro lado, como acontece o processo de ensino. 

Dias (2008) apresenta a dificuldade de aprendizagem como sendo uma situação na 

qual o estudante, ou grupo de estudante, não apresenta sucesso na aprendizagem de um 

conteúdo. Então, acredita-se que, se não houver sucesso na aprendizagem dos conteúdos, este 

aluno pode encontrar-se com uma dificuldade na aprendizagem. 

Pozo (2002, p. 16) traça um paralelo entre o ensino e o fracasso escolar. Este autor 

constata que, no ambiente escolar, um fato recorrente observado é que: [...] os estudantes 

aprendem e sabem cada vez menos [...] embora as ideias de dificuldade de aprendizagem 

dificilmente possam ser demonstradas empiricamente, esta corresponde a uma representação 

social arraigada, sobre o que poderíamos chamar de deterioração da aprendizagem.  
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Snyders (1996, p. 59) situa dois papeis fundamentais para o professor, fazendo 

referência à postura que este deverá assumir durante o planejamento, além de permear a sua 

prática pedagógica: 

 

a) De um lado deve o professor desenvolver ações como um componente 

fundamental de ligação entre os estudantes e os conteúdos, proporcionando a 

continuidade do saber. 

b) Por outro lado, deve estar situado como alguém que trabalha como um 

selecionador de elementos necessários à realização de uma análise critica que 

possibilite ao estudante “ultrapassar a experiência, os estereótipos e as pressões 

difusas da ideologia dominante”.  

 

O autor declara que, para quebrar com a dificuldade de aprendizagem, o professor 

deve cumprir estes papeis, tornando os conteúdos significativos e coerentes com as propostas 

de ensino. 

“Dentre as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes em provas de 

vestibulares, estão as que se expressam como consequência da deficiência na aprendizagem 

conceitual apresentada pelos professores, as quais poderão ser transferidas ao estudante.” 

(DIAS, 2008, p.72). A autora ainda acrescenta que, “essas dificuldades podem ter origem na 

sua formação docente, no Ensino Médio ou mesmo no Fundamental quando os primeiros 

conceitos são abordados.” (DIAS, 2008, p.72). 

Portanto, o erro que o aluno possa cometer ou a dificuldade de aprendizagem que ele 

possa apresentar, pode está ligado a algum fator, seja ele interno ou externo, conforme a 

abordagem construtivista, e temos a concretização dessa teoria no cotidiano da sala de aula, 

quando ao aplicarmos uma prova, ou desenvolver uma discussão, os alunos trazem conceitos 

errôneos, ou mesmo tem dificuldades para assimilar os conceitos expostos, então às ideias 

apresentadas pelos autores aqui revisados, fazem sentido. 

 

1.3 A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E OS MÚLTIPLOS INSTRUMENTOS E 

MODALIDADES 

 

Nesta seção, discutiremos sobre a multiplicidade de instrumentos que podemos 

utilizar no processo de avaliação da aprendizagem em nossa prática docente, utilizaremos 
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contribuições relevantes de Haydt, Hoffman e Vasconcellos, sobre tais instrumentos, também 

versaremos sobre as modalidades da avaliação. 

A avaliação pode-se dar como um processo de coleta de dados e análise. Os 

instrumentos de avaliação são recursos usados para obter as informações objetivadas. Para 

realizar uma avaliação, existem variedades de instrumentos avaliativos, sendo que devem ser 

selecionados, visando os objetivos propostos.  

O professor deve usar todos os recursos disponíveis, para obter o máximo de 

informações sobre o desenvolvimento e o aproveitamento escolar do aluno. Para isso, não 

convém utilizar apenas um instrumento de avaliação, confiando apenas em seu resultado, mas, 

é recomendável o uso de técnicas diversificadas, bem como, instrumentos variados, para um 

melhor aproveitamento do ensino-aprendizagem.  

Nesta perspectiva, Haydt (1988, p. 55), afirma que “[...] quanto mais dados ele puder 

colher sobre os resultados da aprendizagem, utilizando instrumentos variados e adequados aos 

objetivos propostos, tanto mais válida será considerada a avaliação.” Os instrumentos de 

avaliação da aprendizagem devem ser adequados, para coletar os dados que o professor 

necessita para configurar o estado de aprendizagem do aluno. 

Ainda neste pensamento, Luckesi (2000, p.10) explica que os instrumentos devem 

ser adequados ao tipo de conduta e habilidade que estamos avaliando; aos conteúdos 

planejados e realizados no processo de ensino; na linguagem, na clareza e na precisão da 

comunicação; ao processo de aprendizagem do educando. 

Vale ressaltar conforme o pensamento do autor, que, um instrumento de avaliação 

pode ser desastroso, na medida em que não colete, de forma significativa e com qualidade, os 

dados necessários. Assim, um instrumento impróprio pode alterar completamente a realidade, 

oferecendo uma base inadequada para a qualificação do objeto da avaliação e, 

consequentemente conduzir a uma decisão distorcida. 

“Na verdade, o defeito está em nossos instrumentos, e não no seu desempenho. Bons 

instrumentos de avaliação da aprendizagem são condições de uma prática satisfatória de 

avaliação na escola.” (LUCKESI, 2000, p. 10). 

Neste sentido, quaisquer que sejam os instrumentos: prova, teste, redação, 

monografia, dramatização, exposição oral, arguição, necessitam manifestar qualidade 

satisfatória, como instrumento para ser utilizado na avaliação da aprendizagem escolar, sob 

pena de estarmos qualificando inadequadamente nossos educandos e, consequentemente, 

praticando injustiças. Muitas vezes, nossos estudantes são competentes em suas habilidades, 
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mas nossos instrumentos de coleta de dados são inadequados e, por isso, os julgamos, 

incorretamente, como incompetentes.  

As qualificações necessárias para o domínio da construção dos instrumentos 

avaliativos podem ser desenvolvidos por meio das seguintes características, conforme Vianna:  

 

Conhecimento das vantagens e das limitações dos atuais instrumentos de medida; 

Critérios para o julgamento da qualidade dos instrumentos e dos meios de obter 

evidências relacionadas com esses critérios; Como planejar um instrumento e 

elaborar diferentes tipos de itens ou questão; Como aplicar eficientemente os 

instrumentos de medida; Como interpretar corretamente os escores e outros 

elementos quantitativos. (VIANNA, 1989, p. 68). 

 

 

Essas características são fundamentais para construir um instrumento de avaliação, 

pois o ato de avaliar corresponde à coleta de dados conforme um objetivo, assim, a 

elaboração, a aplicação, a análise, a comunicação dos resultados e a tomada de decisão são 

fundamentais. 

Vasconcellos (1998) aponta que para a elaboração dos instrumentos avaliativos é 

importante dá credibilidade aos os seguintes critérios: “Reflexivos: que levem a pensar, a 

estabelecer relações, superar a mera repetição de informação; Essenciais: ênfase naquilo que é 

fundamental, nos conteúdos realmente significativos, importantes, em consonância com a 

proposta de ensino”.  

O autor ainda continua a descrever que os instrumentos devem ser: 

 
 

Abrangentes: o conteúdo da avaliação deve ser uma amostra representativa do que 

está sendo trabalhado, a fim de que o professor possa ter indicadores da 

aprendizagem do aluno na sua globalidade; Contextualizados: a contextualização 

(texto, gráfico, tabela, esquema, figura, etc.) é que permite a construção do sentido 

do que está sendo solicitado; Claros: dizendo bem o que quer; Compatíveis: no 

mesmo nível do dia-a-dia: nem mais fácil, nem mais difícil [...]. 

(VASCONCELLOS, 1998, p. 68). 

 

 

Com relação ao conteúdo dos instrumentos de avaliação, precisa atentar se à 

descontinuidade com o dia-a-dia, acaba sendo mera devolução de informações, sem haver 

relações com os conteúdos trabalhados. A ênfase acaba sendo mais na memorização do que na 

compreensão, levando o aluno a decorar o conteúdo, de maneira mecânica.  

Quanto à aplicação, o professor presta atenção no momento, perdendo de vista o 

cuidado, a constante avaliação, deixando de fazer um acompanhamento do desenvolvimento 

da aprendizagem, no cotidiano da sala de aula. 
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Conforme Vasconcellos (1998), já tem sido denunciada a falta de rigor e de 

objetividade nos julgamentos feitos pelos professores, tanto em termos de correção, quanto de 

determinação de valores. No processo de análise, é importante o professor está aberto a outras 

formas de interpretação, ao mesmo tempo em que deve considerar o processo de resolução 

feito pelo aluno e não somente o resultado, ou seja, deve ser considerado todo o contexto. 

Vale ressaltar que a avaliação é fundamental no feedback, no retorno, que este aluno 

possa perceber o erro cometido, ou qual a sua aprendizagem adquirida, também para que o 

professor faça o seu planejamento conforme a necessidade de seus alunos, é o que se espera 

em uma ação democrática do ensino.  

O que se espera do professor é que este utilize a avaliação para perceber as reais 

necessidades dos alunos e planejar o que fazer para ajudá-los a superá-las. Nessa perspectiva:  

 

 

Os objetivos não atingidos pelos alunos devem ser retomados e retrabalhados 

imediatamente em sala de aula; O professor deve fazer autoanálise para saber se há 

necessidade de rever sua forma de ensinar aquele conteúdo; Estes objetivos devem 

ser incluídos na próxima avaliação, dando oportunidade de expressão na nova 

síntese de conhecimento e permitindo ao professor saber se os alunos superaram a 

dificuldade. (VASCONCELLOS, 1998, p. 70). 

 

 

 

É necessário decidir quais os objetivos almejados, e quando estes não forem 

atingidos, deve-se analisá-los e retomá-los para superação do problema, esta atitude é de 

intervenção. 

De acordo com Hoffmann (2005), os melhores instrumentos de avaliação “[...] são 

todas as tarefas e registros feitos pelo professor que o auxiliam a resgatar uma memória 

significativa do processo, permitindo uma análise abrangente do desenvolvimento do aluno.” 

O professor precisa analisar e registrar todo o desenvolvimento do aluno, a fim de que, possa 

avaliar conforme suas necessidades. Compatibilizando os níveis de dificuldade do que foi 

ensinado aos alunos e aprendido por eles. 

Os instrumentos de avaliação devem ser construídos para auxiliar a aprendizagem 

dos educandos, e não como forma de “castigo”, para provarem se sabem ou não determinados 

conteúdos. Para Hoffmann (2005, p. 119), “[...] é necessária à elaboração de instrumentos de 

avaliação confiáveis para um acompanhamento também confiável.”. 

É necessária a combinação de uma variedade de técnicas e instrumentos avaliativos 

para estar de acordo com os objetivos propostos para o ensino-aprendizagem. Em meio à 

diversidade de instrumentos, podemos destacar alguns: Auto avaliação, observação e seu 
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registro, prova escrita, prova oral, prova objetiva, prova dissertativa, Portfólio e mapa 

conceitual. 

 

1.3.1 A Autoavaliação 

 

A autoavaliação é uma forma de apreciação geralmente usada decorrente de um 

comportamento intencional. Se o aluno está bem orientado, ele sabe dizer o que conseguiu 

aprender e em que precisa melhorar. A autoavaliação, realizada na escola, é a apreciação feita 

pelo próprio aluno, dos resultados por ele obtidos. Haydt (1988, p. 147), destaca: “Os alunos 

devem adotar uma atitude crítica inicialmente sobre seu comportamento e em relação a seus 

próprios conhecimentos”.  

Dada essa oportunidade para que os alunos pratiquem a autoavaliação, estes estarão 

desenvolvendo a noção de responsabilidade e atitude crítica, começando por analisar a si 

mesmos, seus erros e acertos, assumindo assim, a responsabilidade por seus atos.  

 

Através da auto avaliação, o aluno tem uma participação mais ampla e ativa no 

processo de aprendizagem, porque ele tem oportunidade de analisar seu progresso 

nos estudos (o quanto rendeu e quanto poderia ter rendido), bem como suas atitudes 

e comportamento frente ao professor e aos colegas. Além disso, a auto avaliação tem 

uma função pedagógica, pois a consciência dos próprios erros e acertos é a melhor 

forma de conduzir ao aperfeiçoamento. (HAYDT, 1988, p. 147).  

 

 

A autoavaliação ajudará o estudante a desenvolver um conceito sobre si, explorando 

sua criticidade, ressalta-se ainda que, ele tenha um olhar crítico sobre seu desenvolvimento, 

bem como em sua maneira de se expressar em determinados assuntos abordados na 

comunidade escolar, ou até mesmo na sociedade. 

Vasconcellos (1998, p. 49) destaca, que é muito importante fazer autoavaliação, na 

medida em que ajuda o aluno a se localizar no processo, favorece o desenvolvimento da 

autonomia, etc., mas, caso queiramos, de fato, a sinceridade do aluno – que de resto é 

fundamental na relação pedagógica. O autor ainda expressa que devemos abrir mão do poder 

autoritário que temos, colocar a nota de lado, pelo menos nestas situações mais formativas, 

mais essenciais, qual seja, fazê-la nos mesmos moldes da avaliação sócio afetiva, sem 

vinculá-la a aprovação/reprovação. (VASCONCELLOS, 1998, p. 49). 

Neste aspecto, o autor destaca a importância de fazer a autoavaliação, pois esta 

ajudará o aluno a perceber seus erros, seus acertos, ter opiniões a respeito de sua 
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aprendizagem, também destaca a necessidade do uso da afetividade, da pedagogia humanista, 

pois é essencial no processo avaliativo, porém, convém lembrar que, esse afeto não interfira 

no rendimento do estudante. 

No Brasil, várias escolas seguem sob o viés burocrático, os alunos são levados a auto 

avaliar-se apenas no final dos períodos letivos, utilizando-se das fichas e roteiros sugeridos 

pelos professores. “Tais instrumentos, respondidos pelos alunos, costumam ser levados à 

discussão em conselhos de classe e serem entregues aos pais em anexo à apresentação dos 

registros de desempenho final”. (HOFFMANN, 2005, p. 53).   

A autoavaliação deve ser um processo continuo, para auxiliar na construção do 

conhecimento, resultando em uma aprendizagem significativa. 

 
Embora não entenda a aprendizagem sem um processo permanentemente reflexivo 

do aprendiz, não considero que tais processos venham ocorrendo verdadeiramente 

em benefício aos estudantes e professores nas escolas. Centram-se tais processos em 

questões atitudinais, desvinculando-se do ato de aprender, da sua finalidade de auto 

regulação e abstração reflexionante, pertinentes à construção do conhecimento. 

(HOFFMANN, 2005, p. 53).  

 

Um processo de autoavaliação, só tem significado enquanto tomada de consciência 

individual do educando sobre suas aprendizagens, como aspecto essencial ao seu 

desenvolvimento. Conforme Hoffmann (2005, p. 53), pelo exercício do aluno de “pensar 

sobre o seu pensamento, pensar sobre suas atitudes, analisar criticamente ideias defendidas, 

observar seus exercícios e tarefas para complementá-los, enriquecê-los”. O processo reflexivo 

se desenvolve no cotidiano da sala de aula, pensando e escrevendo sobre suas estratégias de 

aprendizagem, o aluno objetiva tais estratégias, alargando o campo de sua conscientização. 

Hoffmann (2005) sinaliza que um processo contínuo de autoavaliação está no centro 

da relação entre professores e alunos. “Ambos desenvolvem processos reflexivos no sentido 

de buscar a melhor forma de prosseguir”. (HOFFMANN, 2005, p. 54). É relevante levar o 

aluno a refletir sobre o aprender, tendo em vista que, não há tempos definidos para a 

autoavaliação acontecer, porque só haverá sentido se estiver no cotidiano da sala de aula.  

Nesta perspectiva, “ao promover e desafiar os estudantes a refletir, o professor 

também estará refletindo sobre processos didáticos, sobre a adequação de suas perguntas, 

críticas, comentários, tomando consciência sobre o seu pensar e o seu fazer, num processo 

igualmente de autoavaliação”. A autora ainda manifesta que os registros e anotações dos 

alunos “o auxiliarão nesse sentido, por objetivar o seu pensamento sobre o aluno, levando-o a 

tomar novas decisões.” (HOFFMANN, 2005, p. 54). 
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Utilizar esse tipo de instrumento ajudará em ambos os sentidos, tanto aos 

professores, em elaborar suas estratégias de ensino, quanto na conscientização do aluno para 

melhorar a maneira de estudar, resultando assim, um ensino-aprendizagem satisfatório. 

 

1.3.2 Registro de Observação 

No instrumento, registro de observação, o professor está constantemente observando 

seus alunos. A observação é a técnica de avaliação mais comum na escola, é uma das técnicas 

que o professor dispõe para “melhor conhecer o comportamento de seus alunos, identificando 

suas dificuldades e avaliando seu desempenho nas várias atividades realizadas e seu progresso 

na aprendizagem”. (HAYDT, 1988, p. 123).  

Por meio da observação direta dos alunos nas atividades cotidianas da sala de aula, 

onde eles agem espontaneamente, o professor pode colher e registrar informações úteis para o 

rendimento escolar e para o processo ensino-aprendizagem.  

O professor pode observar seu aluno em situações diversas: quando está realizando 

exercícios na sala de aula, no caderno ou na lousa, quando está fazendo trabalho em equipe, 

desenhando, pintando, cantando, fazendo colagens, quando lê em voz alta, nas aulas de 

educação física e no intervalo, tomando lanche ou brincando com os colegas, no convívio na 

sociedade, etc. 

Haydt (1988) faz as seguintes recomendações: Fazer o registro do comportamento 

observado, logo após ter ocorrido o fato, enquanto os dados estiverem bem vivos na mente, 

mas sem permitir que os alunos percebam. Descrever os fatos como realmente acorreram e 

foram presenciados, procurando não misturar as opiniões pessoais com a descrição do 

acontecimento. (HAYDT, 1988, p. 128). 

A autora enfatiza que o docente deve fazer a descrição da observação do aluno, logo 

assim que acontecer o episódio, pois os dados estão recentes e tem como o professor anotar 

com detalhes, vale salientar que, se deixar para depois, correm o risco de esquecer, passar 

despercebido algo importante.  

No mesmo pensamento, Haydt, (1988, p. 128) continua: 
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Anotar os possíveis comentários (no caso de eles serem incluídos no registro) 

separados da descrição do fato em si. Evitar fazer interpretações ou julgamentos 

apressados sobre os comportamentos observados, para não rotular o aluno. Registrar 

os dados de observação colhidos em ocasiões diversas. Citar o contexto ou situação 

em que ocorreu o comportamento observado. Começar observando alguns alunos, e 

depois estender seu raio de observação aos demais. O professor deve fazer anotações 

simples e breves, que facilitem sua análise.  

 

 

Portanto, ao utilizar a observação como uma técnica de coleta de dados para a 

avaliação, é preciso estar alerta para não permitir a interferência das predisposições pessoais 

(preferências e aversões) nos resultados. O instrumento deve ser utilizado não como forma 

negativa, mas, para estimular o interesse do aluno, compensar deficiências, e atender as 

necessidades possíveis. 

Segundo Haydt (1998), a observação direta da atividade e do comportamento do 

aluno pode ser casual ou sistemática. A primeira refere-se à observação espontânea, que 

acontece a todo tempo, ou seja, os indivíduos observam-se uns aos outros, já a observação 

sistemática é aquela de maneira metódica, organizada, sendo que os aspectos a serem 

observados são organizados com antecedência e registrados com frequência. 

Geralmente os professores, observam os “indisciplinados”, os que não aprendem 

com facilidade, e até rotulam esses alunos, como os que não “aprendem nada”, “bagunçam a 

organização da sala”, e muitas vezes, o professor até exclui da escola, esses alunos assim 

denominados. 

1.3.3 A Prova 

Geralmente, é o instrumento mais utilizado no Ensino Fundamental.  Muitas vezes, 

seu uso acaba sendo motivo de controle dos alunos, que só de ouvir o professor falar, já ficam 

assustados. Na maioria das vezes, é usada como instrumento punitivo e com o objetivo de 

atribuir notas. Dessa maneira, a prova causa medo e estresse, sendo associada somente à 

prática de classificação.    

Sendo utilizada como um instrumento formativo, no qual o professor tenha claro os 

objetivos que direcionam seu trabalho, sem a finalidade de somente medir e atribuir nota, a 

prova pode ser um instrumento muito proveitoso para avaliar os alunos.  A prova pode ser de 

três tipos: oral, objetiva e dissertativa. 

A prova oral é um dos recursos mais antigos de avaliação, foi utilizada até século 

XIX, porém atualmente é pouco utilizada. “A prova oral tem como função principal avaliar 
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conhecimentos e habilidades de expressão oral, por isso é especialmente recomendada no 

ensino de línguas”. (HAYDT, 1988, p. 61). Esta apresenta a vantagem de avaliar a capacidade 

crítica e reflexiva do educando, no que se refere ao tema abordado.  

Vale ressaltar que, também possui suas desvantagens, principalmente quanto ao 

número de alunos em uma sala. Outras desvantagens, de acordo com Haydt (1988, p. 62):  

 

Oferece uma amostra reduzida do conhecimento do aluno, pois o pequeno número 

de perguntas não abrange todos os conteúdos estudados; Os atributos pessoais do 

aluno (fluência verbal, capacidade de expor oralmente as ideias, simpatia, 

desembaraço ou timidez, etc.) interferem no resultado; O julgamento é imediato e, 

não havendo padrões fixos, torna-se subjetivo; Não há igualdade de questões nem de 

condições ambientais (pois as perguntas são diferentes para cada aluno, e sendo a 

ocasião do exame também diferente, a receptividade do professor às respostas dadas 

pode variar).  

 

Dependendo do número de alunos matriculados em uma sala, não permite o uso da 

prova oral, é melhor copiar na lousa e avaliar todos de uma vez, com isso surgiu à necessidade 

de utilizar a prova escrita. 

A prova objetiva ou teste, como nos mostra Haydt (1988), começou a ser usado como 

instrumento avaliativo do rendimento escolar dos alunos, a partir da primeira metade do 

século XX, com a finalidade de aumentar a precisão das medidas educacionais, na área 

cognitiva.  

A fidedignidade e a validade são características coerentes à qualidade do instrumento 

de avaliação. Com base em Haydt (1988, p. 95), um teste “[...] só será realmente válido e 

fidedigno se suas questões forem bem elaboradas. É a boa construção das questões que 

garante a validade e a fidedignidade do teste ou, melhor dizendo, a sua qualidade”.  

Dentre as vantagens das provas objetivas, elas possibilitam julgamento objetivo e 

rápido, pois a correção é relativamente simples, já que, normalmente, cada questão admite 

uma resposta, é necessário analisar o que é aceitável, quanto vale cada erro, vale ressaltar que, 

os critérios pessoais, tais como, o humor, cansaço ou preocupações e nem as preferências 

pessoais, não intervêm. 

Como desvantagens, a elaboração da prova objetiva é difícil e demorada, exigindo 

serviço de digitação, impressão e reprodução, além de, não avaliarem as habilidades de 
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expressão dos alunos, a elaboração desse modelo de avaliação é complexa, ao ponto de não 

ser possível preparar na véspera, pois requer todo um cuidado, devem ser de boa qualidade. 

Dessa forma, como nos mostra Haydt (1988), para elaborar bons testes é preciso: 

conhecer adequadamente o conteúdo a ser avaliado; ter objetivos claros e definidos; conhecer 

as técnicas de construção de testes; expressar as ideias por escrito de forma clara, precisa e 

concisa, usando uma linguagem adequada ao nível dos alunos. Uma das importantes etapas na 

visão de Haydt é definir os objetivos. 

As provas dissertativas ainda são amplamente aceitas e adotadas pelos professores. 

Com base em Haydt (1988), a questão dissertativa é aquela em que o aluno utiliza suas 

próprias palavras para escrever a resposta.  

Nesta perspectiva “a prova de dissertação é indicada para avaliar certas habilidades 

intelectuais, como a capacidade de organizar, analisar e aplicar conteúdos, relacionar fatos ou 

idéias, interpretar dados e princípios, realizar inferências, analisar criticamente uma idéia 

emitindo juízos de valor, e expressar as idéias e opiniões por escrito, com clareza e exatidão. 

(HAYDT, 1988, p. 114). 

 

A prova dissertativa é capaz de ajudar a observar e organizar o conhecimento, pode-

se avaliar a linguagem que o estudante usa, seus argumentos em relação ao tema, também vale 

ressaltarmos a agilidade em sua elaboração, contudo também apresenta também algumas 

limitações.  

Conforme Haydt (1988, p.117) a prova dissertativa, limita-se apouca fidedignidade 

na correção, muitas vezes, não há concordância quanto ao julgamento e atribuição de nota ou 

conceito à mesma dissertação de um aluno, realizado por diversos professores na mesma 

ocasião e pelo mesmo professor em duas ocasiões diferentes, a amostragem é limitada.  

Ainda sobre as limitações da avaliação dissertativa Haydt (1988, p.117) destaca que a 

questão dissertativa requer um certo tempo para ser respondida, pois, antes de escrever, o 

aluno deve refletir e organizar os dados para a formulação da resposta. Requer muito tempo 

para a correção (leitura das respostas, julgamento e atribuição de notas) é demorado e 

trabalhoso. 

As provas são instrumentos bastante utilizados nas escolas, porém é necessário 

entender que cada uma tem suas vantagens e desvantagens, no texto podemos perceber que, 

os modelos de provas que foram discutidos, devem partir de um objetivo a ser alcançado, para 
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dar sentido ao trabalho do professor, e também para obter resultados satisfatórios, quanto à 

aprendizagem do estudante.  

 

1.3.4 O Portfólio 

 

É um instrumento de avaliação que consiste em uma coleção dos trabalhos que o 

educando realizou em um período de sua vida acadêmica, seja, por um semestre, um ano, ou 

quatro anos. Estes trabalhos, selecionados com o auxílio do professor, evidenciam os esforços, 

as habilidades, as melhores ideias, as áreas fortes e fracas dos indivíduos.  

O Portfólio é uma organizada coleção de trabalhos utilizados pelo professor e pelos 

alunos, para monitorizar o desenvolvimento dos conhecimentos e competências dos 

estudantes, acompanhado de reflexões sobre suas aprendizagens.  

Deve-se salientar que, o Portfólio, não é uma pasta onde se arquivam todos os 

trabalhos realizados pelo aluno. Este, sim, seleciona apenas o que achar relevante, após uma 

análise crítica do mesmo. O importante não é o Portfólio em si, mas o que o aluno aprendeu 

ao fazê-lo, a sua consciência em que progrediu ou regrediu depois de certo tempo. Não 

adiantará se o educando não analisar seus progressos e retrocessos. “É um meio para atingir 

um fim e não um fim em si mesmo”. (NUNES, 1999, p. 3).  

É Importante destacar que o Portfólio pode ser composto pelos seguintes elementos, 

jornais, cadernos, comentários sobre um trabalho, reflexões pessoais, expressões de 

sentimentos, idéias sobre projetos, pesquisas, gravações, obras de arte, vídeos, fotografias e 

outras expressões criativas, disquetes, evidências do esforço realizado para executar as tarefas 

do curso, trabalhos de grupo, composições, exemplos que demonstram o progresso do 

estudante em uma habilidade específica, comentários literários, exercícios, provas e 

monografias. 

O uso desse instrumento beneficia todos os alunos, desde o mais agitado, 

indisciplinado, ao mais inibido, ou seja, é importante tanto para o professor como para o 

aluno, oferecendo oportunidade de conhecer como pensa cada estudante e como é seu 

processo de raciocínio, além do professor não precisar avaliar tantos trabalhos escritos. 

O uso do Portfólio, como instrumento avaliativo, apresenta diversas vantagens. 

Conforme Nunes (1999. p. 4) destaca:  
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Dizem muito mais sobre o aluno (contêm evidências referentes a um vasto leque de 

competências e conhecimentos); Evidenciam o processo de aprendizagem e não 

apenas o produto (não são meros flashes dispersos da aprendizagem, como os testes; 

Permitem relacionar atitudes e valores bem como competências e conhecimentos; 

Fomentam a individualidade e criatividade; Refletem a abrangência da 

aprendizagem; Estimulam a síntese e a reflexão; Permitem demonstrar os talentos 

dos alunos, etc.  

 

Pode-se observar que, o Portfólio apresenta-se como uma estratégia flexível, 

oferecendo grandes benefícios a alunos e professores, pelo fato de permitir documentar o 

crescimento dos alunos, o processo e o produto da aprendizagem, podendo adaptar-se a 

qualquer área disciplinar.  

Na visão de Nunes (1999), como qualquer outro instrumento de avaliação, o 

Portfólio também pode apresentar desvantagens, que são as seguintes: A avaliação exige 

muito tempo; O Portfólio apresenta maior rigor do que os testes, pois, constitui uma 

compilação de trabalhos realizados de forma contínua; A autoria dos trabalhos pode ser 

duvidosa. Exige um trabalho contínuo dos alunos para produzir, compilar e organizar o 

Portfólio.  

O Portfólio trata-se, segundo Hoffmann (2005), “[...] da organização de uma 

coletânea de registros sobre aprendizagens do aluno que favoreçam ao professor, aos próprios 

alunos e às famílias uma visão evolutiva do processo”.   

Assim como os outros instrumentos, este possui suas vantagens e desvantagens, 

porém vale salientar que, é um instrumento diferente, que abre vários leques de informações 

acerca da aprendizagem do estudante, não só para ele, mas para a sua família, permitindo que, 

possam fazer o feedback, do seu progresso, de suas habilidades no processo de ensino-

aprendizagem.  

 

1.3.5 O Mapa de Conceitos 

 

O Mapa Conceitual é mais uma possibilidade de avaliação comprometida com o 

conhecimento, o desenvolvimento e com a aprendizagem do mesmo. Trata-se de diagramas 

que indicam relação entre o conceito ou entre palavras que são utilizadas para representar o 

conceito. Estes mapas não concebem como objetivo, sequências e temporalidade. Os Mapas 

de Conceitos são excelentes instrumentos para mapear os conceitos, em forma de diagramas 

de ideias, esquema ou resumo. 

Não existe Mapa conceitual correto de certo conteúdo, bem como, não deve-se 
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esperar isso de um aluno. “O que o aluno apresenta é o seu mapa e o importante não é se esse 

mapa está certo ou não, mas sim se ele dá evidências de que o aluno está aprendendo 

significativamente o conteúdo”. (MOREIRA, 1997, p. 8).  

Vale ressaltar conforme o autor, que é preciso cuidado para não cair em um 

relativismo, no qual tudo vale, alguns mapas são definitivamente pobres e quando o leitor vai 

ler, não consegue compreender do que se trata, pois não há relevância. 

É notável, que os mapas são úteis para organizar a aprendizagem e demonstrar o 

conteúdo aprendido pelo aluno. “Eles possibilitam a percepção de como uma determinada 

informação é incorporada e passa a integrar a organização geral dos conhecimentos”. 

(SOUZA, 2007, p. 9). 

Ainda conforme a autora “os mapas conferem visibilidade aos processos cognitivos 

empreendidos pelo aluno para a apropriação dos conceitos”, ou seja, se este instrumento for 

utilizado em uma perspectiva formativa, o professor conseguirá avaliar o processo de 

cognição que o aluno possui. 

O Mapa Conceitual como instrumento avaliativo, fornece informações para 

professores e alunos, “permitindo-lhes correções e adaptações essenciais à aprendizagem e ao 

desenvolvimento”. (SOUZA, 2007, p. 9). Com isso, a avaliação torna-se menos quantitativa, 

voltada para os retornos de informações aos alunos. 

Como afirma Socorro (2004, p. 2), “[...] a construção de mapas conceituais convida o 

estudante a pensar e amadurecer os conceitos e acima de tudo, o coloca como agente ativo no 

processo de construção de conhecimento”. Este instrumento pode auxiliar o professor a se 

manter mais atento aos conceitos-chave e às relações entre eles, enquanto para o aluno, pode 

reforçar a compreensão e a aprendizagem, permitir a visualização dos conceitos- chave, 

fazendo suas inter-relações, além de buscar aprofundar características, como o rigor e a 

organização.  

Assim como os demais instrumentos de avaliação, o mapa conceitual apresenta as 

seguintes vantagens, segundo Souza (2007, p. 5):  

 

Identifica as dificuldades de aprendizagem, orientando para aspectos a serem 

superados. Favorece a reelaboração de conceitos e sua consequente sedimentação, 

integração e ampliação dos conhecimentos. Proporciona feedback imediato ou quase 

imediato. Possibilita a auto regulação. Torna a atividade avaliativa uma atividade de 

aprendizagem.  
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Conforme as vantagens que o mapa conceitual possibilita, pode-se destacar que este 

concebe o feedback  do conhecimento dos estudantes, visto que, ele vai descrever os 

conceitos que foram estudados em forma de resumo, com palavras ou esquemas, auxiliando-o 

na aprendizagem. 

Com relação às desvantagens, elas nunca são esperadas, todavia, são concretas e 

constituem o real, em contraste ao estímulo à reflexão e ao aperfeiçoamento. “Enunciá-las não 

é depreciar um momento ou minimizar a importância de uma vivência, mas é buscar novos 

espaços de crescimento e superação”. (SOUZA, 2007, p. 7).  

Dentre as desvantagens do mapa conceitual, a autora aponta: Identificar e harmonizar 

conceitos. Escolher “palavras de enlace” que efetivamente definam as relações entre os 

conceitos. Construir o mapa demanda confrontações. No sentido da segunda desvantagem, 

apresentada acima por Souza (2007, p. 8), a autora afirma que, não são quaisquer palavras que 

podem ser utilizadas no mapa, “[...] precisam ser as palavras certas para traduzir a 

compreensão acerca da inter-relação existente entre os conceitos interligados”.  

O mapa conceitual é uma possibilidade de aprendizagem efetiva, porém deve ser 

atrelado a uma explicação do autor, pois por si só, não consegue expressar todo o conteúdo. É 

nesse momento que verificamos se o aluno realmente compreendeu o conteúdo estudado, ou 

não.  

Segundo Souza (2007), “cada mapa é revelador de uma forma de compreensão e 

estruturação do conhecimento, de um instante do processo de aprendizagem”. É relevante o 

mapeamento das relações e conexões produzidas pelo estudante, para apropriação dos saberes. 

Nesta perspectiva: “Para compreender a efetividade do ensino e identificar os 

problemas de aprendizagem, as práticas avaliativas precisam ser diversas daquelas antes 

privilegiadas, mais que o domínio de informações ou a aquisição de habilidades”. (SOUZA, 

2007, p. 1).  

A utilização dos mapas como instrumento avaliativo, apesar de ser extremamente 

produtivo, não é uma tarefa tão fácil. Segundo a autora, as facilidades e dificuldades são faces 

de uma mesma moeda, que precisam ser observadas e compreendidas, para que o professor 

atue de maneira consciente. 

 

1.4 MODALIDADES E FUNÇÕES DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

No estudo da literatura percebemos que, os propósitos atribuídos à avaliação, 
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destacam que, a mesma pode cumprir diferentes modalidades, tais quais: A Avaliação 

diagnóstica, a avaliação formativa, a avaliação somativa e a avaliação processual. 

Discorreremos então sobre cada uma destas modalidades. 

 

1.4.1 A avaliação Diagnóstica 

 

Essa modalidade é aquela que acontece geralmente no começo do ano letivo, antes 

do planejamento, quando o professor verifica os conhecimentos prévios dos alunos, faz uma 

amostragem do que eles sabem, e o que não conseguiram compreender sobre os conteúdos. 

Dessa maneira Haydt (1988) sinaliza que:  

 

A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início de um curso, período letivo ou 

unidade de ensino, com a intenção de constatar se os alunos apresentam ou não o 

domínio dos pré-requisitos necessários, isto é, se possuem os conhecimentos e 

habilidades imprescindíveis para as novas aprendizagens. É também utilizada para 

caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar suas possíveis 

causas, numa tentativa de saná-los. (HAYDT, 1988, p. 16). 

 

 

Este tipo de avaliação também informa sobre o contexto em que o trabalho 

pedagógico irá se realizar, bem como dos autores, tais como: a caracterização do aluno no que 

diz respeito a interesses, necessidades, conhecimentos ou habilidades, previstos pelos 

objetivos educacionais propostos, e à identificação de causas de dificuldade de aprendizagem, 

mas não tem a finalidade de atribuir nota.  

Para Luckesi (2000, p. 9): “[...] para avaliar, o primeiro ato básico é o de 

diagnosticar, que implica, como seu primeiro passo, coletar dados relevantes, que configurem 

o estado de aprendizagem do educando ou dos educandos”. Implica dizer que, em uma 

instituição, a avaliação diagnóstica deve ser o primeiro passo, para que tenha-se uma 

amostragem do desenvolvimento do estudante, e como o professor vai objetivar o seu 

trabalho. 

Faz-se necessário o uso deste tipo de avaliação, visto que teremos informações sobre 

aquele estudante nos aspectos cognitivos, além disso, iremos identificar possíveis problemas 

de aprendizagem, que possibilitam a elaboração de estratégias, na tentativa de saná-los.  

De acordo com Jorba e Sanmartí (2003, p. 27), a avaliação diagnóstica, também 

chamada de avaliação inicial, (...) “tem como principal objetivo determinar a situação de cada 

aluno antes de iniciar um determinado processo de ensino-aprendizagem, para poder adaptá-lo 

a suas necessidades”. 
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É de suma importância, que o professor utilize este método de avaliação no início do 

ano letivo, para verificar os conhecimentos que esse aluno aprendeu no ano anterior, quais os 

conhecimentos prévios eles estão levando para a série que vão cursar, viabilizando melhoria 

no processo de ensino ao longo do ano. 

 Em uma abordagem de avaliação diagnóstica, é necessário um diálogo constante 

entre avaliadores e avaliados, para avançar na construção do conhecimento, bem como, no 

crescimento de alunos e professores.  

Para isso, diversos instrumentos podem ser utilizados neste tipo de avaliação, de 

acordo com a criatividade dos professores e os recursos disponíveis em sua realidade, tais 

como: as provas, os testes, os questionários, os roteiros de observação e de entrevista com 

alunos e pais de alunos.  

 
Os instrumentos - Portifólio, checklists, escalas de atitudes, anedotários - são úteis 

quando bem elaborados e asseguram a reutilização dos dados como guia para o 

ensino, assim como instrumento para auto avaliação. A partir dessas informações, o 

processo de ensino e aprendizagem pode ser desencadeado permitindo a apropriação 

e elaboração, além de exigir que o sujeito pense sobre os próprios conceitos. 

(ALVARENGA, 2002, p. 15). 

 

Para utilizar os instrumentos elencados, é necessário entender que o ato de avaliar 

“implica em dois processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir”, conforme 

afirma Luckesi (2000, p.8). 

Vale ressaltar que, não é possível uma decisão sem um diagnóstico, e vice versa, pois 

trata-se de um processo abortado. E o ato de diagnosticar se dá por dois aspectos: 

Primeiramente vem o processo de diagnosticar, constituído de uma constatação e de uma 

qualificação do objeto da avaliação, ou seja, o ato de avaliar inicia-se pela constatação, de 

como o objeto é. O segundo aspecto, é que o ato de diagnosticar é atribuir uma qualidade, 

positiva ou negativa, ao objeto que está sendo avaliado. Depois de configurado e qualificado, 

é obrigatório uma tomada de decisão sobre ele. 

Para Vasconcellos (2002, p. 51), a ideia mais enfatizada é que “este diagnóstico deve 

servir para a reorientação do trabalho docente e discente, rumo ao objetivo principal da 

avaliação que é fazer com que o educando aprenda”. É notável que, para que haja progresso 

na aprendizagem, deve-se haver um objetivo de ensino, e a avaliação diagnóstica servirá para 

nortear o professor, com o fim de elaborar as sequências didáticas para aquele público. 

As dificuldades que os alunos apresentam podem ser de natureza cognitiva, tendo sua 

origem no próprio processo ensino-aprendizagem. É o caso dos alunos que apresentam 
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dificuldades em determinadas matérias escolares, como por exemplo, em Língua Portuguesa, 

Matemática ou Ciências. Antes de rotular o aluno como “incapaz”, o professor precisa se 

conscientizar e localizar a causa dessa dificuldade. Essas dificuldades que têm sua origem no 

próprio processo ensino-aprendizagem, e dele são decorrentes, devem ser sanadas através de 

um trabalho contínuo e sistemático de recuperação, pois sua solução é da estrita competência 

do professor.  

Podemos acrescentar que o aluno pode apresentar dificuldades, que são relacionadas 

a problemas afetivos e emocionais, decorrentes de situações conflitantes vivenciadas por ele 

em casa, na escola, ou com os colegas. Esses problemas podem se manifestar no 

comportamento do aluno em sala de aula, interferindo no processo ensino-aprendizagem. 

Cabe ao professor investigar as causas desses problemas, que pode ser verificado naquele 

aluno que é muito indisciplinado, que se recusa a fazer as atividades em sala de aula, que 

briga constantemente com os colegas, ou naquele que é muito quieto, distraído e desmotivado, 

que se isola dos demais em sala. É bom compreender que, a avaliação começa muito antes do 

que imaginamos, nela podemos descobrir diversas peculiaridades. 

 

1.4.2 Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa é útil para orientar tanto o aluno, quanto o professor. Objetiva 

captar os avanços e as dificuldades que se manifestam durante o processo pedagógico. Como 

avaliação preventiva, deve ser feita em tempo hábil, para sejam sanadas as dificuldades 

detectadas. Fornece dados para aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, além de 

verificar se os objetivos foram ou não atingidos, fazendo com que o professor aperfeiçoe seus 

procedimentos didáticos. 

De acordo com Hadji (2001, p. 20): 

 

 

Uma avaliação formativa informa os dois principais atores do processo: O professor, 

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

ação a partir disso. O aluno, que não somente saberá onde anda, mas poderá tomar 

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

hipóteses, de reconhecer e corrigir ele próprio seus erros. 

 

 

Neste sentido, a avaliação formativa tem a função de realimentação dos 

procedimentos de ensino. Essa abordagem de avaliação desempenha uma função estimuladora 
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e de incentivo ao estudo, pois acontece um feedback, que é extremamente importante, pois 

permite um retorno tanto do professor, quanto do aluno, em relação ao processo ensino-

aprendizagem, para que a avaliação cumpra sua função. 

Hoffmann (1995) afirma que, a avaliação é a “[...] reflexão permanente do educador 

sobre sua realidade, e acompanhamento do educando, na sua trajetória de construção do 

conhecimento”. A avaliação converte-se em atividade de aprendizagem, estreitamente ligada à 

prática reflexiva e crítica, da qual todos saem beneficiados, porque a avaliação é e deve ser 

fonte de conhecimento e impulso para conhecer. O desenvolvimento do processo educativo 

deve ser acompanhado de uma avaliação constante, pois avaliar é analisar se o objetivo 

alcançado, foi o que estava sendo proposto. 

Avaliação deve ser indispensável no processo educativo. “Avaliar é dinamizar 

oportunidades de ação-reflexão, num acompanhamento permanente do professor, que incitará 

o aluno a novas questões.” (HOFFMANN 1995, p. 20). É necessário o acompanhamento do 

desenvolvimento do aluno, no entanto, o professor deve andar ao lado do seu aluno, no 

caminho da aprendizagem, visto que avaliação é ação-reflexão. 

Para Ramos (2000, p. 15), “A avaliação é formativa, já que conscientiza o aluno em 

relação ao seu próprio desempenho e o obriga a refletir sobre ele.” Desta maneira, os 

estudantes irão tornar-se críticos quanto ao ensino, e quanto a sua própria aprendizagem. Este 

modelo de avaliação significa a ação provocativa do professor, desafiando o educando a 

refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um 

saber enriquecido. 

Nesta perspectiva, Méndez (2002, p. 62) sinaliza que, “avaliar é conhecer, é 

contrastar, é dialogar, é indagar, é argumentar, é deliberar, é raciocinar, é aprender. [...] Quem 

avalia com intenção formativa quer conhecer a qualidade dos processos e dos resultados.” O 

ato de avaliar permite que o professor conheça o seu aluno, principalmente conforme os seus 

argumentos. 

Desta forma: 

 

[...] Chega de confundir a avaliação da aprendizagem com exames. A avaliação da 

aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva, 

diversa dos exames, que não são amorosos, são excludentes, não são construtivos, 

mas classificatórios. A avaliação inclui, traz para dentro; os exames selecionam, 

excluem, marginalizam. (LUCKESI, 2000, p. 7). 

 

 

A avaliação da aprendizagem geralmente é confundida com exames, que são 
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caracterizados por excluir e classificar, porém, vale salientar que, a avaliação formativa é um 

caminho percorrido para refletir sobre o processo de aprendizagem de si mesmo, de 

raciocinar, de ser crítico e autêntico quanto ao processo, sem classificar, sem excluir, sem 

marginalizar. 

 

1.4.3 Avaliação Somativa 

 

Essa modalidade vai demonstrar a nota ou conceito do aluno para um determinado 

período, que pode ser, em uma aula, uma semana, um mês, uma unidade, um semestre, ou um 

ano letivo. A avaliação somativa acontece no final do processo de ensino. Serve para ver o 

que o aluno aprendeu, depois de todo o conteúdo trabalhado pelo professor. São atribuídas 

notas que serão divulgadas posteriormente.  

 Desta maneira Haydt (1988, p. 18) destaca que: 

 

A avaliação somativa, com função classificatória, realiza-se ao final de um curso, 

período letivo ou unidade de ensino, e consiste em classificar os alunos de acordo 

com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, geralmente tendo em vista 

sua promoção de uma série para outra, ou de um grau para outro.  

 

Vale lembrar que a avaliação somativa é a mais utilizada nas instituições, visando 

resultados satisfatórios, com esta configuração de avaliação, observa-se que o a classificação, 

exclusão, punição e disciplina, ficam mais presentes em nossas escolas. 

É relevante destacar que, os educadores não devem utilizar a avaliação apenas como 

instrumento de classificação. Conforme Vasconcellos (2002, p. 57), ela tem que servir para 

uma “tomada de decisão quanto às providências a tomar rumo ao objetivo principal do 

processo ensino-aprendizagem que é o crescimento e a aprendizagem do aluno”.  O ato de 

avaliar auxilia no objetivo ao qual pretende-se, que é a aprendizagem dos estudantes. 

Luckesi (2002, p. 35), menciona que, a função classificatória “subtrai da prática da 

avaliação aquilo que lhe é constitutivo: a obrigatoriedade da tomada de decisão quanto à ação, 

quando ela está avaliando uma ação”.  Este modelo de avaliação auxilia na classificação e em 

nada acrescenta no crescimento intelectual dos estudantes. 

A avaliação somativa não valoriza todo o caminho percorrido pelo aluno, faz jus ao 

exame que foi aplicado e a nota obtida. Luckesi, (2002, p. 18) afirma, “O que predomina é a 

nota; não importa como elas foram obtidas nem por quais caminhos. São operadas e 

manipuladas como se nada tivessem a ver com o percurso ativo do processo de 
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aprendizagem”.  

Os pais e os estudantes estão sempre na expectativa das notas, o importante é que 

tenham notas para serem aprovados. A nota adquirida torna-se um controle para o aluno, para 

a família e para todas as partes interessadas, ou seja, o sistema escolar vive em função da 

nota. 

 A avaliação da aprendizagem existe propriamente para garantir a qualidade da 

aprendizagem do aluno. Ela tem a função de possibilitar uma qualificação da aprendizagem 

do educando, porém, o modo de utilização classificatória da avaliação, é um lídimo modo de 

fazer da avaliação do aluno, um instrumento de ação contra a democratização do ensino, na 

medida em que ela não serve para auxiliar o avanço e crescimento do educando, mas sim para 

assegurar a sua estagnação, em termos de apropriação dos conhecimentos e habilidades 

mínimos necessários. (LUCKESI, 2002, p. 66) 

A análise dos resultados da avaliação não deve ser para selecionar ou classificar os 

estudantes, mas para servir como fonte diagnóstica, para ajudar no aprimoramento da pratica 

do professor, e assim, melhorar no processo de ensino- aprendizagem. 

Segundo Hadji (2001, p. 27), “[...] a ideia de que a avaliação é uma medida dos 

desempenhos dos alunos está solidamente enraizada na mente dos professores e, 

frequentemente, na dos alunos”. Precisamos, então, transformar nosso discurso quanto ao 

processo avaliativo, para que esse ato seja aproveitado da melhor forma possível, 

principalmente, para a aprendizagem dos estudantes, e não só para medir desempenhos. 

 

1.4.4 A avaliação Processual 

 

A avaliação processual é apontada atualmente como uma prática ideal de regulação 

da aprendizagem, pois permite que o aluno, através de retroalimentações sistemáticas, adquira 

consciência sobre seu percurso de aprendizagem: o nível de compreensão de conteúdo 

específico, habilidades desenvolvidas, dificuldades enfrentadas, desafios a serem superados, 

objetivos a serem alcançados, este tipo de avaliação tem um caráter formativo.  
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“A avaliação processual permite três aspectos: Primeiro fazer um acompanhamento 

do ritmo da aprendizagem; segundo ajustar a ajuda pedagógica às características 

individuais dos alunos e terceiro, modificar estratégias do processo. Ela ocorre, 

portanto, ao longo do processo ensino e aprendizagem e não ao final do ciclo ou da 

unidade. Ela acontece para que se conheça o que o aluno já aprendeu e o que ele 

ainda não aprendeu, para que se providenciem os meios para que ele aprenda o 

necessário para a continuidade dos estudos. Cada aluno tem direito de aprender e de 

continuar seus estudos.” (LORDELO et al, 2010, p. 18) 

 

 

A avaliação é uma grande aliada do aluno e do professor. Não se avalia para atribuir 

somente uma nota, conceito ou menção, como se faz atualmente no Brasil. Deve-se avaliar 

para promover a aprendizagem do aluno. Enquanto o trabalho se desenvolve, a avaliação 

também é feita. “Aprendizagem e avaliação andam de mãos dadas – a avaliação sempre 

ajudando a aprendizagem.” (BOAS, 2004, p. 29). Esta concepção de avaliação adotada é 

também a autoavaliação do aluno como exercício para a autoregulação de todo o processo. 
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CAPÍTULO II 

O QUE SINALIZAM AS PESQUISAS SOBRE AVALIAÇÃO NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

 

Neste capítulo, versaremos acerca das discussões acadêmicas realizadas sobre a 

avaliação no ensino de Ciências. Temos como objetivo fazer algumas considerações sobre o 

estado da arte, na área de avaliação, no ensino de Ciências. Nossas fontes foram os resumos 

disponíveis no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), publicações em periódicos, anais de congressos e seminários. 

Foi feito um levantamento sobre a avaliação no ensino de Ciências, entre o período 

de 2012 a 2017, com as palavras chave “avaliação no ensino de Ciências” no banco de teses e 

dissertações da Capes, obtivemos um total de 341962 pesquisas, relacionadas à avaliação, 

porém de diversas áreas, no ensino de Ciências obtivemos um total de 21 pesquisas, sendo 

que vinte são referentes à Trabalho de Conclusão de Curso (graduação, especialização, 

mestrado e doutorado) e um refere-se a um artigo apresentado em um congresso. 

Nos últimos anos, a avaliação da aprendizagem, tem se constituído em um tema de 

constantes debates e estudos na área da educação, despertando interesses que vão além dos 

espaços pedagógicos. Em síntese, toda avaliação depende de decisões a respeito do que 

avaliar, de como avaliar e para que avaliar, o que não está dado antes do processo de ensino-

aprendizagem. O acordo desenvolvido por alunos e professores em torno dos objetivos da 

disciplina, o trabalho para sua consecução ao longo do curso, e a definição de papéis de cada 

um durante a convivência, dão legitimidade e objetivam o processo avaliativo. 

Para melhor entendimento, o quadro 2 mostra o resultado da pesquisa realizada, cujo 

objetivo na dissertação é fazer um estado da arte, para identificar como as concepções e 

práticas de avaliação estão sendo estudadas, e de que maneira estão contribuindo. 
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QUADRO 2- Estado da arte: Pesquisa bibliográfica acerca do que sinalizam as pesquisas em 

avaliação da aprendizagem no ensino de Ciências, entre o período de 2012 a 2017. 

 

Fonte: Autora (2017) 

Autoria Titulo  Local e ano de 

publicação 

Tipo de publicação Palavras chave 

 

SANTOS (2012) 

 

 

A importância da 

avaliação no processo 

ensino aprendizagem 

na disciplina de 

Ciências. 

MEDIE ENSCIE 

III. 2012. 

MONOGRAFIA DE 

ESPECIALIZAÇÃO 

Avaliação. Ensino-

Aprendizagem. Motivação. 

MORALES (2013) O processo de ensino e 

aprendizagem no 

ensino de Ciências: 

uma análise das 

práticas de avaliação'. 

Manaus Biblioteca 

Depositária. 2013. 

Dissertação de 

Mestrado 

Ensino e Aprendizagem. 

Conhecimento. Práticas 

avaliativas. Educação em 

Ciências. 

AFONSO (2014) Concepções e práticas 

de professores de 

Ciências sobre 

avaliação da 

aprendizagem.' 

Bauru Biblioteca 

Depositária: 

Bauru. 2014. 

Tese de Doutorado  Ensino de Ciências, 

avaliação da aprendizagem, 

teoria da ação mediada. 

PRASNISKI 

(2015) 

 

 

 

Avaliação no ensino de 

Ciências: estudo da 

implantação da 

pedagogia de projetos 

em escola pública de 

ensino básico da região 

metropolitana de 

Porto Alegre.  

Alegre Biblioteca 

Depositária: 2015. 

 

Dissertação de 

Mestrado 

 

Educação; Educação 

avaliação; Ciências ensino 

fundamental. 

SILVA (2016)  

 

Saberes docentes, 

sistema de avaliação de 

rendimento escolar do 

estado de São Paulo e 

ensino de Ciências: um 

estudo de caso a partir 

de situações de ensino-

aprendizagem.' 

Bauru Biblioteca 

Depositária. 2016. 

Tese de Doutorado Ensino de Ciências; 

Avaliação Externa; Saberes 

Docentes; Currículo; 

Descritores de 

Aprendizagem. 

BANDEIRA (2017) Avaliação da 

aprendizagem em 

ensino de Ciências: 

construindo um novo 

olhar. 

Anais do 

Conapesc, 2017. 

Artigo Ensino; Habilidades 

Socioemocionais, 

Conhecimento. 
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As pesquisas sinalizam que o ensino de Ciências é importantíssimo na vivência dos 

estudantes. Como forma de reflexão, uma das pesquisas faz a seguinte indagação: Como o 

aluno pode compreender que o estudo de Ciências é importante para sua formação? Para 

Almeida e Fonseca Júnior (2000, p. 26) “todo ser humano é curioso e sua vontade e 

necessidade de aprender são condição de sobrevivência”. O indivíduo, nos anos iniciais, é um 

questionador e interage com o ambiente de forma natural, experimentam texturas, sabores e 

sons.  

Nas suas relações com outros sujeitos, vai conhecendo e aumentando sua capacidade 

de aprender. Quando chega à escola, já vêm com conhecimentos, hábitos e atitudes. Na sala 

de aula, interagem com os seus colegas e com o seu professor de forma que pode ampliar sua 

curiosidade investigativa. Furlan (2009, p. 7) considera que, “será nossa tarefa aproveitar a 

curiosidade que todos os alunos trazem para a escola como plataforma sobre a qual estabelece 

as bases do pensamento científico e desenvolver o prazer por continuar aprendendo”. Nestas 

relações que se estabelecem nas escolas, os alunos poderão ampliar seus conhecimentos, 

assim, conhecer mais e agir melhor. Entendemos que, nas salas de aula e nas escolas, seu 

universo será maior e mais rico de modelos diferentes ao da família. 

De acordo com a abordagem feita nas pesquisas citadas no quadro 2, pode-se 

perceber que, o processo de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais, na maioria das vezes, 

ainda acontece de maneira fragmentada, isolada e descontextualizada, baseada muitas vezes 

no livro didático, utilizando somente atividades de leitura, cópia e questionário do texto, no 

espaço da sala de aula, sala de informática e biblioteca. Assim, uma prática avaliativa 

tradicional e classificatória, em que os conhecimentos adquiridos pelos alunos são medidos de 

forma acrítica, sendo transformados em notas, para classificação em aprovados ou 

reprovados, porém, diferente da concepção do Projeto Político Pedagógico da escola, que 

defende a construção do conhecimento por meio da avaliação diagnóstica, formativa e 

somativa.  

Conforme Morales (2013), há necessidade que o ensino de Ciências Naturais, seja 

organizado para a construção do conhecimento, um ensino crítico, autocrítico, investigativo, 

contextualizado, problemático, histórico e uma prática avaliativa dialógica e mediadora, para 

que tenha sentido na vida do estudante, e permita transformar a sociedade em que vivemos, 

para a Educação em Ciências.  

Vale ressaltar que, o ensino de Ciências deve tornar as aprendizagens úteis a servir no 

cotidiano do aluno, afinal o impacto que a Ciência e a Tecnologia provocam na sociedade, 
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requer que a escola ensine e aprenda para a vida, interagindo Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente, através de valores e atitudes.  

É relevante que toda a comunidade escolar, com seus profissionais, fixe seus olhos 

em direção à janela do mundo, desafiando sempre a busca da superação, da reprodução pela 

produção, do conhecimento para obtenção de aprendizagens, em parceria também, com os 

espaços não formais repleto de riquezas naturais. “Afinal, a Ciência tem passado por avanços, 

descobertas, desastres, transformações, trazendo mudanças para a nossa sociedade complexa, 

quer dizer plural e diferenciada e a escola necessita acompanhar essa evolução” (MORALES, 

2013). Vale salientar que, aconteceram todas as mudanças citadas pela autora, porém a escola 

ainda está no modelo do século XVI, seguindo o modelo de quando a escola foi fundada. 

Conforme Prasniski (2015), avaliação na escola se constitui em um processo que 

gera tensão e preocupação, assim indicando que há problemas não resolvidos ou, 

inadequadamente, resolvidos. Não podemos nos omitir, por isso se torna importante 

dedicarmos um tempo para entender o que acontece nas instituições. A autora declara um 

problema inerente a todas as escolas, pois a avaliação no âmbito escolar causa medo, tensão, 

angústia, e no final o estudante não desenvolve resultados satisfatórios a aprendizagem, até 

mesmo ao conhecimento que ele possui, ou seja, na maioria dos casos, o aluno participa dos 

debates e diálogos da aula assiduamente, porém no instrumento de avaliação, ele obtém 

resultados abaixo da média determinada pela escola. 

As publicações estão sendo feitas em teses, dissertações, artigos de autores de 

renome nacional e internacional, referente ao tema. Acreditamos que o tema tem sido 

abordado frequentemente por causa da inquietação e insatisfação no contexto escolar, em 

função dos componentes do processo de ensino-aprendizagem, no que se refere aos objetivos, 

conteúdos e metodologias, que refletem diretamente no processo de avaliação, além dos 

conflitos e tensões que são gerados por causa de um processo avaliativo mal interpretado, que 

recaí diretamente sobre a reprovação ou evasão escolar, bem como, às consequências pessoais 

da aprendizagem, até mesmo no futuro do aluno, enquanto profissional. 

O que temos vivenciado na grande maioria das escolas é uma prática avaliativa 

classificatória, em que o professor, ao final de cada bimestre do ano letivo, faz um diagnóstico 

se o aluno “aprendeu”, ou não “aprendeu” aquele conhecimento (o conteúdo) que o ele 

“ensinou”, que foi aplicado nos instrumentos de avaliação (trabalhos, testes, provas e etc.). 

Logo em seguida, o resultado da avaliação do aluno é registrado numericamente, a chamada 

nota, conforme a média mínima da escola para que ao final do ano o aluno seja aprovado ou 

reprovado. (LUCKESI, 2011).  
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Portanto, podemos perceber que é unânime a preocupação em relação às práticas 

avaliativas adotadas nas escolas. A escola pública disponibilizou vagas para universalizar o 

ensino, porém ainda utiliza métodos que classifica, seleciona e exclui os estudantes, 

principalmente aqueles que são de classes menos favorecidas, que o incentivo social é 

escasso, pois a família é desestruturada em termos cultural e social. Diante disto, ainda 

podemos ressaltar que, as salas são heterogêneas, nem todos os estudantes se desenvolvem 

cognitivamente da mesma forma. É necessário um olhar crítico e decisório para mudar a 

maneira de avaliar os estudantes, a fim de acompanhar o desenvolvimento da sociedade. 
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CAPÍTULO III 

O CAMINHAR 

 

 

Neste capítulo, será descrito o caminho que foi percorrido durante a pesquisa. Serão 

explicados quais foram os instrumentos utilizados na coleta de dados, bem como, a maneira 

como esses dados foram analisados e a base teórica que fundamentou esta análise, enfim, 

como se deu toda a busca, bem como a investigação que a pesquisa se propôs. 

 

3 Desenho Metodológico 

3.1 Sobre a Pesquisa  

 

A presente pesquisa partiu de um referencial de construção metodológica, pautado 

em uma pesquisa participante, com abordagem qualitativa, com tratamento descritivo dos 

dados, que atende ao objetivo de identificar a concepção dos professores sobre avaliação, 

assim como, entender como estes elaboram seus instrumentos de avaliação. Limitou-se aos 

professores de Ciências, para obtermos melhor compreensão nesta área. 

Richardson (1999) destaca a capacidade descritiva, como precursora de uma 

compreensão aprofundada, da complexidade inerente ao contexto das Ciências sociais, 

aproximando o pesquisador, aos processos dinâmicos vivenciados por grupos sociais, e 

favorecendo o entendimento das peculiaridades destes. Ancorados nesta perspectiva, podemos 

então focar nossa experiência de pesquisa, na compreensão das dinâmicas sociais, 

desprendendo-se da constatação quantitativa (MINAYO, 2011). 

 

3.2 Campo da Pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio 

Padre Simão Fileto, situada na Rua Padre Apolônio, S/N- Bairro Centro, em uma área urbana 

do município de Cubati, situado na mesorregião da Borborema e microrregião do Seridó 

Oriental da Paraíba, o município possui uma população de 7.150 mil habitantes em uma área 

de 132.967Km² (IBGE, 2014). 

A escola Padre Simão Fileto é pública, foi construída na década de 1970, sendo 

inaugurada no dia 31 de março de 1973, tem esse nome em homenagem a um padre que atuou 
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na cidade. A instituição funciona em prédio próprio, os níveis e modalidades de ensino 

atendido pela escola são: De 6º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

A estrutura pedagógica é composta por uma equipe gestora de 03 professores, um 

diretor e dois diretores adjuntos, sendo duas professoras licenciadas em Pedagogia, do quadro 

efetivo, e um professor contratado, licenciado em Matemática. A equipe de docentes é 

composta por 35 professores, dentre eles efetivos e contratados. A coordenação Pedagógica se 

organizada da seguinte maneira, um coordenador geral e um por área (Linguagens, Ciências 

da Natureza, Ciências Humanas e Matemática), 01 supervisor educacional, 09 auxiliares de 

serviços gerais, 03 porteiros, 02 bibliotecárias, 06 auxiliares administrativos, para auxiliar no 

desenvolvimento dos problemas burocráticos e administrativos da escola.  

Em relação à estrutura física, a escola possui 10 salas de aulas, 01 biblioteca, 01 sala 

de leitura, 01 diretoria, 01 secretária, 01 sala de professores, 01 cantina, 01 laboratório de 

informática, 02 quadras poliesportivas, sendo 01 com cobertura e outra sem cobertura, 01 sala 

de vídeo (com data show, televisão, aparelho de DVD), 02 banheiros, sendo um masculino e 

um feminino, 01 almoxarifado, 01 bebedouro e não tem laboratório de Ciências. 

A escola funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, com 700 alunos 

matriculados, sendo oito turmas de 6º ano, cinco turmas de 7º ano, quatro turmas de 8º ano e 

duas turmas de 9º ano, organizados nos turnos matutino e vespertino, e a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) no turno noturno, composta por quatro turmas de (5ª, 6ª, 7ª e 8ª) séries.   

A escola dispõe de auxilio do Fundo de Participação do Município (FPM), do Fundo 

de Desenvolvimento da Educação (FUNDEB), do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), sendo gerenciado por um conselho escolar, dispõe ainda, de ajuda do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). 

 

3.3 Conhecendo os Participantes da Pesquisa 

São participantes da pesquisa quatro professores da disciplina de Ciências. A escolha 

dos mesmos ocorreu a partir do nosso problema de pesquisa, e posterior consonância, dos 

seguintes critérios: a) Pertencer à escola pesquisada; b) Ser professor da disciplina de Ciências 

c) Lecionar nas turmas do 6º e 7º ano, por ser o objeto de estudo. 

 

3.4 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, utilizamos um método de 

levantamento de dados, constituído por três instrumentos, que permitiu uma ampla visão do 
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objeto de estudo.  

Após definidas as unidades de análise, definiram-se as categorias. “A categorização é 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, 

em seguida, por reagrupamento segundo o gênero, com os critérios previamente definidos.” 

BARDIN (2011, p. 147). 

Os instrumentos que utilizamos para coleta de dados e as categorias emergentes estão 

descritos a seguir. 

a) Análise documental 

O primeiro instrumento de coleta de dados foi à análise documental. Com este 

instrumento teve-se como parâmetros: a quantidade de alunos reprovados na disciplina de 

Ciências no período de 2009 a 2015, observando-se a maior e a menor nota, a frequência, e os 

bimestres cursados pelo estudante. 

Utilizando-se de uma ficha de coleta de informações documentais, presente no 

apêndice 1, foi coletado as informações do objetivo de estudo, cujos itens estão presentes nos 

registros dos Diários de Classe, da disciplina de Ciências, também buscou-se dados sobre o 

IDEB (índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em três níveis: do Brasil, da Paraíba e 

do Município, junto a Secretaria Municipal de Educação de Cubati.  

Com autorização prévia da direção da escola, as informações dos Diários de Classe 

foram coletadas pela pesquisadora. As visitas periódicas a escola aconteceram conforme a 

disponibilidade e conveniência da pesquisadora. 

 

Quadro 3- Documentos analisados na escola Padre Simão Fileto no período de 2009 a 2015 

acerca do número de reprovação dos alunos. 

 

Fonte: Escola (2017) 

 

b) Questionário semiestruturado 

Outro instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário, no qual 

Documentos analisados Período Objetivo 

Diários de Classe da escola 

pesquisada. 

2009 a 2015. Analisar o número de 

alunos reprovados do 6º 

e 7º ano. 
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objetivou-se: Identificar elementos significativos, no sentido de mapear o perfil dos 

professores, quanto à formação acadêmica e vida funcional, a fim de associar a prática com a 

formação que possui e o contexto do ensino de Ciências, visto que a formação profissional 

pode interferir significativamente na qualidade do ensino, assim sendo, com este instrumento 

de coleta de dados procurou-se conhecer o perfil do docente, a fim de compreender melhor 

sua práxis. 

Também buscou-se com este instrumento, coletar informações acerca da concepção 

sobre avaliação dos professores; Os tipos de instrumentos de avaliação utilizados pelos 

participantes, para avaliar os estudantes; Como os professores concebem esta avaliação. 

Após a submissão e aprovação do projeto ao Comitê de Ética da UEPB, o 

questionário semiestruturado foi aplicado aos quatro professores que lecionam na escola 

pesquisada, durante uma reunião departamental da disciplina, com as questões norteadoras 

apresentadas no (Apêndice 2). A amostra reuniu quatro professores selecionados de uma só 

escola pública, pois na cidade, só há esta instituição de ensino fundamental, e reservou-se 

apenas aos professores da disciplina de Ciências, por ser nosso objeto de estudo. Trata-se de 

um número pequeno, porém necessário para responder às perguntas, as quais o estudo se 

propõe, visto que, trata-se de uma pesquisa qualitativa.   

Para a validação do plano e roteiro das entrevistas nessa pesquisa, partiu-se das 

concepções de Nuñez (2012, p.70) quando a priori, ressalta que, as entrevistas 

semiestruturadas, possibilitam: a) a compreensão dos sentidos e significados das categorias 

empíricas, que resultem da categorização das respostas, ampliando a validez das categorias 

como construtos iniciais; b) a construção de inferências mais confiáveis nas respostas às 

questões em estudo, com a autorização dos entrevistados, segundo as normativas éticas, as 

entrevistas serão gravadas, transcritas e codificadas. 

 

c) Observação participante  

Utilizou-se um Diário de Campo, foram obtidas informações sobre a prática 

avaliativa do professor, tais quais: Como eles elaboram os seus instrumentos; A organização 

da sala de aula; Carga horária da disciplina; como se dá a recuperação da aprendizagem. 

Registrando as informações com o intuito de atender aos objetivos da pesquisa, tomando 

como base a ficha de observação (Apêndice 3) que norteou a coleta de informações, para 

atender aos objetivos que a pesquisa se propõe.  

Usamos a ficha de observação participante, a qual permitiu desenvolver uma 



59 
 

investigação em que a subjetividade tende a ser reduzida, embora saibamos que existe uma 

gama de inconveniências nesta técnica, na medida em que o observador pode contribuir com 

sua presença para desenvolver alterações comportamentais no observado, comprometendo a 

sua espontaneidade e produzindo resultados pouco confiáveis.  

A literatura descreve que a observação, enquanto uma técnica de abordagem 

qualitativa, deve ser bem planejada, para posterior sistematização dos dados coletados, 

embora exista a possibilidade de serem feitas observações assistemáticas. A observação pode 

ser de forma direta e de forma participante. A observação direta é também chamada de 

estruturada ou sistemática, quando pressupõe um planejamento para a coleta de dados. Para 

tanto, é necessário que o investigador visite, ou esteja no campo onde pretende realizar a 

pesquisa. As observações in locus podem contribuir para a construção dos objetivos e das 

hipóteses da sua investigação. 

Para Chizzotti (2006), “a observação estruturada ou sistemática consiste na coleta e 

registro de eventos observados que foram previamente definidos”. Isso significa que, o 

investigador deve elaborar um caderno de campo, no qual fará o registro das observações 

relativas ao comportamento das pessoas em situação objetiva. 

As observações constituem uma importante ferramenta da pesquisa qualitativa, logo, 

não podemos restringi-las apenas, a situações/momentos, de mera contemplação, é preciso ir 

além, adotar uma prática ativa que busca contextualizar o observado, assim como 

recomendado por Laville e Dionne (1999). 

Na figura 1, as categorias emergentes a partir dos itens que constam na ficha de 

observação. 

Figura1- Construção de categorias de análise a partir da ficha de observação utilizada durante as aulas 

dos professores de Ciências e discussões nas reuniões pedagógicas da Escola Padre Simão Fileto                       

 
Fonte: Pesquisadora/2017 

Categorias

1- Planejamento;

2- Práxi docente;

3- Desenvolvimento da avaliação;

subcategorias

Organização da sequencia didática;

Avaliação  e os instrumentos no ensino 
de Ciências;

Registro de acompanhamento do 
estudante.;

Desenvolvimento de trabalho de 
recuperação na escola;

Abordagem sobre a avaliação da 
aprendizagem na escola.
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Com autorização prévia da equipe de gestão da escola e dos professores de Ciências, 

as aulas e reuniões pedagógicas foram acompanhadas pela pesquisadora, as visitas periódicas 

as aulas foram conforme a disponibilidade dos professores e organização do horário das aulas. 

É importante salientar que, nesta pesquisa, consideramos as fontes orais e escritas, 

como caminho para desvendar questões e abrir novas problemáticas no campo da Avaliação 

da aprendizagem no ensino de Ciências. Além disso, considerando-se que nossa sociedade 

possui como padrão de verdade, o discurso científico, divulgado por diferentes formas, a 

opinião emitida ou omitida pelos professores de Ciências, contribui na construção das 

representações que a comunidade escolar possui. 

Para o levantamento dos dados, foram selecionados os instrumentos adequados, de 

fontes variadas, que preenchessem os requisitos de “validez, confiabilidade e precisão” 

(OLIVEIRA, 2003). Nesta pesquisa, utilizamos predominantemente, os questionários 

semiestruturados e a observação. Os dados obtidos por meio do questionário foram tabulados 

ou transformados em textos, para em seguida, serem discutidos e analisados.  

 

3.5 Categoria de análise 

 

O conteúdo da entrevista, por meio de unidades de registro, foi agrupado em quatro 

categorias, que possibilitam a análise dos dados e o alcance dos resultados, pois estas são 

decorrentes das respostas dos sujeitos entrevistados. As categorias constituíram os eixos 

norteadores para a análise temática explicitada a seguir. Todas as subcategorias são 

decorrentes das informações obtidas a partir dos relatos feitos pelos professores de Ciências 

da pesquisa. Essas informações são de grande significado para a nossa pesquisa, porque os 

aspectos da vida do professor, no tocante à sua formação profissional, entre outras, 

repercutem nas concepções da avaliação que fazem. 

 

3.5.1 Concepção sobre a avaliação da aprendizagem 

A categoria, concepções sobre a avaliação, foi bastante discutida no referencial 

teórico, embasando assim os resultados alcançados desta pesquisa. 

Com o intuito de atingir os objetivos que se propõem esta pesquisa, estabelecemos 

duas subcategorias: Definição de avaliação na compreensão do professor de Ciências; Como 

avaliam os alunos. As subcategorias surgiram na medida em que os professores foram 

atribuindo respostas sobre o que é avaliação, e como avaliam seus alunos na disciplina de 

Ciências. 
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3.5.2 Instrumentos avaliativos 

Esta categoria emergiu devido às respostas encontradas no questionário aplicado, 

com o intuito de responder a mais um objetivo da pesquisa, indagou-se sobre a utilização dos 

diferentes tipos de instrumentos, para avaliar a aprendizagem dos estudantes. No referencial 

teórico dessa pesquisa, uma discussão acerca de cada instrumento avaliativo, descrevendo as 

vantagens e desvantagens do uso de cada um, bem como, quando seria necessário utilizá-lo.   

Como subcategorias surgiram: a autoavaliação, a prova escrita, a prova oral, a prova 

dissertativa, os debates, os trabalhos individuais, os registros de observação, o mapa de 

conceito, o portfólio, os seminários, o fórum, e os trabalhos em grupos, para enfim, atingir os 

objetivos da pesquisa.  

Os dados agrupados nesta categoria tratam-se da análise de utilização de 

instrumentos avaliativos, dentre uma gama de instrumentos existentes, assim, os objetivos são 

concretizados durante a observação. 

 

3.5.3 Erro e a dificuldade de aprendizagem 

Esta categoria surgiu pela necessidade de entender como os professores trabalham o 

erro e a dificuldade de aprendizagem dos alunos, sobre esta categoria houve uma discussão 

ampla no referencial teórico. 

No desfecho da pesquisa, surgiram como subcategorias, à correção dos exercícios, a 

discussão das atividades, a revisão dos conteúdos e o reforço. 

No quadro 4, apresenta-se às categorias de análise emergente, a partir das perguntas 

do questionário aplicado e suas subcategorias.  

 

Quadro 4- Categorias de análise emergente acerca dos dados coletados através do questionário 

aplicado aos professores da disciplina de Ciências da Escola Padre Simão Fileto 

 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

 

 

Categorias Subcategorias 

Concepção sobre avaliação.  Definir a avaliação da aprendizagem 

Identificar como acontece a avaliação na disciplina 

de Ciências. 

Instrumentos avaliativos Entender a utilização dos instrumentos avaliativos 

na disciplina de Ciências. 

Erro/ dificuldade de 

aprendizagem. 

Identificar como os professores trabalham o erro e a 

dificuldade de aprendizagem com os alunos.  
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3.6 Tratamento e análise dos dados 

 

 

 Antes de iniciar a pesquisa e coleta de dados, o projeto foi submetido ao Comitê de 

ética da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, a ser avaliado. Os instrumentos de coleta 

dos dados foram avaliados pela orientadora Dra. Márcia Adelino da Silva dias, para validação 

dos mesmos, que seriam utilizados para coleta de dados. 

Os dados foram coletados e analisados, com vistas à exploração aprofundada dos 

enxertos mais significativos com relação à temática da pesquisa, agrupados em categorias e 

analisados mediante a análise do conteúdo (BARDIN, 2011), parecer necessário à pesquisa 

que se propôs a superar as dúvidas, enaltecer a compreensão de um texto por meio de regras, 

para a fragmentação do mesmo. 

Os dados coletados foram transcritos para plataforma Microsoft Word (2010) e 

também Microsoft Excel (2010) que foram transformados em gráficos, para melhor descrever 

e dialogar com os resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 DIALOGANDO COM OS RESULTADOS 

Aqui, apresentam-se os resultados obtidos da análise documental dos Diários de 

Classe, da análise dos questionários aplicados aos professores de Ciências, e da observação 

participante, desenvolvida durante a investigação. Os dados que aqui constam, são da 

disciplina de Ciências, referentes ao período de 2009 a 2015, esses resultados são relevantes a 

nossa pesquisa, pois partimos do pressuposto da reprovação nos 6º e 7º anos, como problema 

para objeto de estudo. 

Neste capítulo, serão explicitados os dados obtidos por meio da aplicação dos 

instrumentos de pesquisa. Os resultados são confrontados com o referencial teórico revisado 

e, na sequência, são discutidos, tendo as concepções apresentadas pelos participantes 

colaboradores, que são os quatro professores de Ciências do Ensino Fundamental II, de 

acordo com as categorias elencadas no capítulo anterior.  

Trata-se de uma discussão, a partir das informações obtidas por meio dos recursos 

metodológicos da pesquisa, ou seja, da análise documental, do questionário e da observação 

participante.  

 

4.1 Resultados da análise documental 

Na análise documental, buscou-se dados sobre a reprovação na disciplina de 

Ciências, nos Diários de classe da Escola Municipal Padre Simão Fileto, visto que, o 

problema da pesquisa busca compreender de que maneira é realizada e entendida a avaliação 

da aprendizagem na escola investigada, coma análise do índice de reprovação na disciplina, 

partindo do pressuposto que, a avaliação é apresentada em forma de notas, por bimestre. 

 A tabela 1 apresenta a quantidade de alunos matriculados no 6º e 7º ano na escola, 

durante o período de 2010 a 2015, para um melhor entendimento da quantidade de alunos que 

configuram os anos/série pesquisados na escola. Estes dados foram obtidos durante a pesquisa 

de campo, através da análise dos Diários de Classe.  
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Tabela1- Quantidade de alunos matriculados no 6º e 7º ano entre o período de 2009 a 2015 na 

Escola Padre Simão Fileto. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Diários de Classe/2017 

 

Considerando que esta é a única escola de nível fundamental, anos finais, o número 

de matrículas é elevado, a escola recebe alunos de 10 escolas do ensino fundamental, anos 

iniciais, estas estão localizadas na zona urbana e rural. É importante destacar que as turmas 

dos 6º e 7º anos, são bastante volumosas, sempre ultrapassam 100 matrículas. Vale ressaltar 

ainda que, este índice diminui nos 8º e 9º anos, devido as reprovações e desistências ao longo 

do caminho.  

É notável que a oferta de vagas na rede pública ao longo dos anos foi ampliada, 

porém, aumenta-se o número de classificação dos indivíduos inseridos no cenário 

educacional, pois havendo disponibilidade de muitas vagas, acarreta no comprometimento dos 

padrões de qualidade do ensino, e resulta na negatividade da aprendizagem, visto que, são 

diferentes concepções que estão inseridos no ambiente escolar. 

Forgiarini e Silva (2008) ampliam ainda mais a questão da reprovação, quando dizem 

que, o fracasso escolar deve ser visto sob a perspectiva de totalidade, sob a ótica de seus 

múltiplos determinantes, ou seja, ele é produzido pelas relações sociais, nas relações que se 

estabelecem entre sociedade, escola, aluno, família, prática pedagógica e políticas 

educacionais. Estes reforçam que a reprovação está entrelaçada com a quantidade de vagas 

que são disponibilizadas nas escolas, e levando em consideração a escola pesquisada, é a 

única que disponibiliza o ensino fundamental, anos finais, portanto, as salas são lotadas, 

tornando difícil o trabalho do professor. 

“A questão da reprovação é algo que deve ser visto com bastante cautela pela escola 

e professor, pois a ameaça de reprovação é uma motivação negativa que, quando muito, leva o 

aluno a “livrar-se” da obrigação de estudar.” (PARO, 2001). É necessário observar a 

Ano Total de Matriculados 6º 

anos 

Total de Matriculados 7º 

anos 

2009 247 167 

2010 172 177 

2011 187 161 

2012 187 142 

2013 184 146 

2014 230 141 

2015 206 172 
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reprovação com certo cuidado, deve-se levar em consideração o envolvimento da escola na 

vida social, cultural e psicológica dos indivíduos que ali estão inseridos. 

Embora saibamos que a reprovação é “a ‘solução’ interna que o sistema escolar 

encontra para lidar com o problema da não aprendizagem ou da má qualidade de tal 

aprendizagem” (TORRES, 2004). Deve-se analisar com cuidado se a adoção dessa solução 

interna baseada no sistema se é a mais interessante, se é a melhor saída e com isto o que 

diferença a reprovação fará na aprendizagem dos alunos na escola. 

As figuras A e B mostram os dados obtidos na análise documental, transformados em 

porcentagem, trata-se da quantidade de alunos reprovados no 6º e 7º ano entre o período de 

2009 a 2015, tendo em vista que, o problema da pesquisa busca entender, a reprovação nestes 

anos/séries, tendo como pressuposto a avaliação. 

Figuras A e B- Dados obtidos através da análise documental e transformados em porcentagem, que  

refere-se ao índice de alunos reprovados nos 6º e 7º anos na disciplina de Ciências, da Escola Padre 

Simão Fileto. 

   

Fonte: Diários de Classe/2017 

 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa documental, em 2009, a 

porcentagem de reprovação na disciplina de Ciências foi de 16%, levando em consideração o 

número de habitantes do município, esta porcentagem faz uma alerta à comunidade escolar, 

porém podemos observar que, no ano de 2011 e 2012 este número de reprovação diminuiu, já 

em 2015 este número de reprovados elevou-se novamente, sendo 21% para o 6º ano e 24% 

para o 7º ano, a maioria destes alunos reprovados, são repetentes de dois ou três anos. 

Desde o ano de 2012, a instituição adotou o Conselho de Classe, trata-se de uma 

16%

14%

10%

9%16%

14%

21%

Figura A: Porcentagem de 

alunos reprovados 6º ano 

entre 2009 à 2015
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alunos reprovados 7º ano

dentre 2009 à2015
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2011

2012

2013
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discussão coletiva, que na oportunidade, são apontadas as dificuldades dos alunos e dos 

professores em busca de melhoria na qualidade do ensino- aprendizagem, assim, isso significa 

que, se não houvesse a adesão ao Conselho, a quantidade de reprovados seria maior. 

A reprovação escolar não é algo exclusivo dos anos atuais, ela já faz parte da história, 

há alguns séculos. São longos anos de discussões acerca da classificação, da reprovação que 

reina nas escolas, e isso se dá por inúmeros fatores, atualmente, este fato está a atingir 

socialmente os indivíduos. 

A reprovação é um tema bastante discutido nas escolas, porém a escola pesquisada 

ainda não encontrou estratégia para diminuir este número de reprovação, das séries finais do 

ensino fundamental. Charlot (2000, p.23) afirma que, para analisarmos o fracasso escolar, 

devemos levar em consideração:  

 

O fato de que ele “tem alguma coisa a ver” com a posição social da família – sem 

por isso reduzir essa posição a um lugar em uma nomenclatura sócio profissional, 

nem a família a uma posição; a singularidade e a história dos indivíduos; o 

significado que eles conferem a sua posição (bem como a sua história, às situações 

que vivem e a sua própria singularidade); sua atividade efetiva, suas práticas; a 

especificidade dessa atividade, que se desenrola (ou não) no campo do saber.  

 

Destaca-se a posição social da família, porém, vale destacar que, são inúmeras as 

causas da reprovação nas escolas, uma vez que, são diversas realidades vividas, diferentes 

concepções entre os estudantes, diferentes interesses, e essas diferenças podem acarretar no 

índice negativo de produção na escola, dando ênfase a reprovação escolar. 

 

Diante do exposto, neste resultado apresentado, foi necessário a busca de dados do 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que trata-se de um indicador geral da 

Educação nas redes privadas e públicas. Foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e leva em conta, dois fatores que interferem na 

qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e 

médias de desempenho na Prova Brasil, em uma escala de 0 a 10. (INEP, 2017), comparando as 

médias a nível do país, e do estado da Paraíba. 

Na tabela 2, buscou-se os dados sobre a proporção de alunos reprovados nos anos 

finais, junto a secretária Municipal de Educação do Município de Cubati-Pb, bem como, foi 

feito um comparativo da proporção dessa reprovação em três níveis: Brasil, Estado da Paraíba 

e Município de Cubati. 
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Tabela 2: comparativo da proporção de reprovação nos anos finais do ensino fundamental, 

durante o ano de 2015, segundo indicadores do INEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretária Municipal de Educação de Cubati (2017) 

 

 

Percebe-se que o número de reprovações da cidade de Cubati, é até maior que a 

proporção a nível de país, o que acarreta de certa forma, em uma média decrescente no IDEB. 

Precisa-se de estratégias efetivas para melhorar esta proporção, visto que, a medida do ensino-

aprendizagem do Brasil é feito através de avaliações de larga escala, a exemplo da prova 

Brasil, que a cada dois anos faz o retrato da situação das escolas, e consequentemente da 

educação brasileira.  

Na tabela 3 foi feito um detalhamento por ano/serie, acerca da porcentagem de 

reprovação dos estudantes da escola Padre Simão Fileto. 

 

Tabela 3: Detalhamento por ano/série acerca da reprovação e aprovação no 6º e 7º ano em 

2015 conforme dados do censo escolar e INEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Cubati (2017) 

 

Observa-se que, no ano de 2015, no 6º ano, o número de reprovação superou o número 

de aprovação, isso indica que é preciso estudar a causa desse evento e intervir, seja no aspecto 

Detalhamento por 

série 

Reprovação Aprovação 

6º ano  46,3% reprovações 43,4% aprovações 

7º ano 42,0% reprovações 52,1% aprovações 

 Etapa escolar Reprovação  Aprovação  

Brasil Anos finais 11,1%  reprovações 85,7% aprovações 

Paraíba Anos finais 13,5% reprovações 79,7% 

aprovações 

Cubati Anos finais 37,6%  reprovações 55,4% 

aprovações 
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de identificar se existe alguma dificuldade de aprendizagem desses alunos, seja em entender 

se existem outros problemas sociais ou culturais que estão atingindo o desenvolvimento na 

aprendizagem, ou mesmo intervir na formação continuada do trabalho pedagógico, 

melhorando o método de ensino o mais rápido possível, pois muitos estudantes poderão ficar 

fora da escola. Índices altos de reprovação ou abandono escolar, também podem aumentar a 

distorção idade-série. 

A tabela 4 destaca as metas projetadas do IDEB e o índice alcançado na escola durante 

o período de 2011 a 2015. 

 

Tabela 4: Metas projetadas e IDEB alcançado no período de 2011 a 2015, da Escola Padre 

Simão Fileto.  

 

ESCOLA IDEB 

2011 

META 

2011 

IDEB 

2013 

META 

2013 

IDEB 

2015 

META 2015 

PADRE SIMÃO 3,5 3,7 3,1 4,2 2,7 4,6 

Fonte: Relatório da Prova Brasil-INEP (2017) 

 

Pode-se perceber que a meta do Índice da Educação Básica para 2011 foi de 3,7 e a 

escola alcançou 3,5, porém este número foi diminuindo, e em 2015 obteve uma média de 2,7 

e a meta projetada seria 4,6. 

No Plano Nacional de Educação do Município, está descrito na meta 7- “Aprendizado 

adequado como fluxo adequado: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas 

e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 

seguintes médias municipais para o IDEB”.  

As estratégias descritas no plano são de relevância, e se forem aplicadas efetivamente, 

poderão melhorar estes indicadores, visto que, a educação brasileira utiliza as avaliações em 

larga escala para verificar a aprendizagem, e como encontra-se o desenvolvimento da 

educação , portanto, como estes indicadores possuem sua importância, precisa-se identificar 

se existe uma dificuldade de aprendizagem, analisar a que este número de reprovações está 

atrelado, será que ao sociocultural dos estudantes, ou a metodologia utilizada pelos 

professores? 

É relevante destacar que, segundos dados coletados junto a Secretaria de Educação do 

Município em 2015, dos 223 municípios do Estado da Paraíba, Cubati, nos anos finais do 

ensino fundamental, foi classificado em 221º no IDEB, ao lado de Santana dos Garrotes e 

Tenório com 2,7, seguido de Bonito de Santa Fé com média de 2,6, ocupando o 222º e Juarez 

Távora com 2,5, ocupando 223º, portanto, o problema não está somente em Cubati, os 
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municípios vizinhos também sofrem com essa reprovação que assola a história da educação 

brasileira. 

Na tabela 5 foi feito uma amostra de alunos repetentes, descrevendo os dados obtidos 

nos Diários de Classe, durante o período de 2009 a 2015, estes dados referem-se aos 

estudantes que estão repetindo o 6º ano, por até dois anos consecutivos, foi exposto também, a 

maior e a menor nota que os alunos obtiveram durante os bimestres cursados no ano, os 

demais dados coletados estão no anexo 1. 

 

Tabela 5- Dados obtidos dos Diários de classe acerca da maior e menor nota bimestral dos 

alunos repetentes na disciplina de Ciências, entre o período de 2009 a 2015, na Escola Padre 

Simão Fileto. 

 

Aluno repetente Maior nota Menor nota 

A.P.B 5,6 Reprovado 

A.C.S 5,7 4,8 
 

J.S.A 6,4 2,6 

A.M.S 6,0 3,7 

D.M.S.C Desistente/repetente Desistente/repetente 

E.B.D.L Desistente/repetente Desistente/repetente 

L.S.P.F 7,3 2,5 

N.V.G 6,3 5,1 

C.M.S 6,5 6,3 

F.A.M.S 9,0 4,2 

G.S.M 6,7 4,3 

R.S.S 3,6 1,6 

R.S.A 7,3 2,5 

   

Fonte: Diários de Classe /2017 

 

Estes alunos estão repetindo o 6º ou 7º ano, por dois ou mais anos consecutivos, são 

obrigados a estar matriculados, pois ainda são menores de idade, mas eles relatam que não 

aprendem, que não gostam de ir a escola e que só estão ali, porque são obrigados a irem, 

alguns alunos destes, estão atualmente fora da escola, e outros ainda, estão matriculados na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), porém muitos dos que cursavam os 6º anos, ainda estão 
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na 5ª série e não conseguiram avançar, da mesma forma os que cursavam os 7º anos, estão na 

6ª série buscando o desenvolvimento. 

A repetência não atinge 20%, mas estes dados obtidos são de muita relevância para a 

pesquisa, pois faz um alerta para que a comunidade escolar busque refletir sobre o processo 

de ensino-aprendizagem, visto que, as leis vigentes, declaram que é dever da escola, garantir a 

aprendizagem do estudante, ainda pode-se destacar que por ser um município de poucos 

habitantes, este número pode influenciar na conquista de benefícios para a escola, ou para o 

próprio município. 

Durante o levantamento de dados da pesquisa, pode-se perceber que, as turmas do 6º 

ano sofrem com a reprovação, isso pode ser decorrente de um choque na transição, eles eram 

alunos de um só professor, que ensinava predominantemente a disciplina de Língua 

Portuguesa e Matemática, porém no 6º ano, eles irão assistir seis aulas por dia, cada uma de 

quarenta minutos, com no mínimo, três professores, de disciplinas diferentes, são no total sete 

disciplinas a estudar durante os cinco dias da semana. Então, acredita-se que, pela idade e 

pelo ritmo que eles estão acostumados, ficam despreparados. 

Segundo dados de uma avaliação diagnóstica, realizada no mês de Julho de 2017, 

através do Pacto pela aprendizagem na Paraíba- SOMA, uma parceria feita da Secretaria de 

Educação do Estado da Paraíba com as Secretarias Municipais, com o objetivo de emergirem 

esforços para melhorar a aprendizagem da Paraíba, Cento e onze (111) estudantes do 5º ano 

estão com alfabetização incompleta, ou seja, 61% dos alunos. Estes estudantes que chegam ao 

6ª ano sem saber ler, interpretar, fazer as quatro operações básicas da Matemática, ficarão 

assim reprovados, pois não atingirão as competências suficientes para ir adiante. 

Durante a pesquisa pode-se perceber que, até o 5º ano, a maioria das famílias dão 

total assistência, frequentando assiduamente a escola, ajudando a fazer as tarefas que são 

propostas para casa, auxiliando no processo de aprendizagem, porém, quando o aluno ingressa 

no 6º ano, estes valores são perdidos, já não acontece mais com tanta frequência, a visita dos 

pais a escola, mesmo que o papel deles seja indispensável no processo de aprendizagem, pois, 

escola e família devem ser parceiras, e esta amargura é sentida pela gestão e pelos professores 

da escola. 

Deve-se considerar que a posição do indivíduo se constrói historicamente em um 

meio social, e é singular, portanto, cada indivíduo tem uma relação diferente com o mundo, 

com ele mesmo e com os outros.  

Sobre a posição social da família, Charlot (2000, p.22) ainda acrescenta “[...] não 

basta saber a posição social dos pais e dos filhos; deve-se também interrogar-se sobre o 
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significado que eles conferem a essa posição”, o significado que o individuo dá a sua posição 

social é relevante no processo de aprendizagem, o cotidiano dele na família, na escola, na 

sociedade, é indispensável para o seu crescimento como cidadão. 

Além do papel da família, destacamos o papel da escola na vida dos alunos, 

enfatizamos que a instituição tem total responsabilidade em conhecer, identificar e tratar dos 

problemas que o aluno apresente, para isso, é necessário adotar ações efetivas nas práticas 

sociais da escola, para que os problemas sejam sanados e não atinja de forma negativa a 

aprendizagem dos indivíduos, nem a sua vida, pois à medida que acontece a reprovação, eles 

vão desistindo de estudar, abandonam a escola, e a maioria estão desviando os caminhos, a se 

marginalizarem, adentrando ao mundo do uso, ou tráfico de drogas, tornando-se escravos 

desta realidade vivenciada atualmente, na sociedade Brasileira.   

E diante destes dados, surgem incógnitas: Por que avaliamos? Para que avaliamos e 

Como superar a reprovação? Dessa maneira, a escola acaba não ensinando de fato, ou seja, 

não favorece de forma efetiva a aprendizagem. Parafraseando Vasconcellos (1998), “o maior 

desafio da escola é superar a não aprendizagem, assim podemos perceber conforme os dados 

obtidos que algo está errado, para tanto, é necessário que análises sejam realizadas para 

encontrarmos explicações do insucesso destes alunos, e ações efetivas sejam aplicadas para 

resolver o problema encontrado.” 

Segundo Vasconcellos (1998), o primeiro desafio da avaliação é que deixe de 

atrapalhar o processo de ensino- aprendizagem, superando a reprovação, vale lembrar que, se 

o número de reprovação está elevado, algo está errado, deve-se mudar o paradigma, nas 

discussões alguns pontos são elencados: Tudo depende do interesse do aluno; é o sistema; o 

problema é social, ou é da família. É necessário que os professores façam sua autoavaliação 

para rever as suas práticas pedagógicas e avaliativas, porém é preciso um trabalho efetivo de 

conscientização dos estudantes, dos pais, dos docentes e de toda a comunidade escolar, para 

erradicar essa problemática, que atinge grande parte das escolas brasileiras. 

Desde muitos anos a reprovação é o bicho assustador das escolas e que só alarga o 

fracasso escolar.  Vasconcellos (1998) declara que no cotidiano da sala de aula o professor 

percebe se o aluno está aprendendo ou acompanhando a turma, e que procedimentos devem 

ser tomados, não deixando apenas para o final do ano, é necessário “parar” para atender a 

necessidade do aluno.  

Vasconcellos (1998, p. 22) declara, “Sentimos a angústia do professor, vendo o aluno 

afundando, vendo que vai ser reprovado no final do ano, mas não sabe o que fazer, seja pela 
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pressão de vencer os conteúdos, pela falta de apoio da escola, ou ainda pela dificuldade de 

lidar com as condições concretas de trabalho.” Observamos na escola pesquisada esta angústia 

que o autor relata, porém, vale lembrar que o professor deve ter autonomia em sua sala de 

aula, deve “parar”, sair do circuito alienado, deixar de ser um mero administrador de um 

esquema anacrônico e equivocado, deve ir de encontro às necessidades dos seus alunos, pois 

avançar os conteúdos por cobrança do programa, sem que haja aprendizado, não será 

vantagem. 

A cobrança em cumprir o programa é um dos maiores obstáculos da escola, a prática 

do professor colabora com a elevação do número de reprovação, o estudante é submetido ao 

fracasso e interioriza o conceito negativo que ele não pode avançar, assim amiúde, deve-se 

haver uma mudança no professor, e mais ainda na instituição. Vasconcellos (1998) declara que 

“o programa é fundamental como mediação na formação da cidadania”, vale ressaltar que, o 

programa é indispensável em uma escola, porém deve está a serviço da aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos, e não o contrário. 

De acordo com Krasilchik (2011, p. 144), “quando a preparação das provas é feita 

sem planejamento prévio, há o risco de que elas não representem adequadamente os assuntos 

e as habilidades mais valorizadas durante o curso”. 

Para superar o número de reprovação na disciplina de Ciências na escola, é 

necessário rever o planejamento, as práticas, tanto dos professores, quanto as práticas da 

instituição. É louvável considerar que Ciência está no cotidiano do indivíduo, e que isso deve 

ser aproveitado para que ele desenvolva uma aprendizagem com significado, conforme os 

seus conhecimentos prévios, que os conceitos, a teoria devem ser expostos, baseado na 

bagagem que ele já carrega. O ensino é linear, consecutivo, e desde a educação infantil, as 

crianças devem ser incentivadas com a aprendizagem da disciplina de Ciências. 

 

4.2 Resultados da Análise do Questionário 

 

Nesta etapa buscou-se identificar a concepção do professor sobre a avaliação, ainda 

foi descrito o perfil dos professores e os instrumentos utilizados, os dados foram coletados e a 

partir das respostas dos docentes, referentes ao questionário aplicado, emergiram categorias 

relacionadas ao tema, o qual as questões estavam relacionadas.  
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A priori, buscou-se informações acerca do perfil dos professores de Ciências que 

foram entrevistados, com o objetivo de facilitar a compreensão acerca da formação 

acadêmica, bem como a atuação profissional dos docentes, com o propósito de identificar o 

grupo colaborador do estudo, que faz parte da escola pesquisada. 

A tabela 6 refere-se ao perfil dos professores da disciplina de Ciências da Escola 

pesquisada, acerca dos dados pessoais, formação acadêmica e atuação profissional, que 

reunirão dados e informações para a relevância da pesquisa.   

 

Tabela 6- Perfil dos professores da disciplina de Ciências da Escola Padre Simão Fileto acerca 

de dados pessoais da formação acadêmica e atuação profissional. 

Entrevis

tado  

Sexo  Idad

e 

Curso de 

graduação/In

stituição 

Experiên

cia 

Tipo de 

escola 

Quantid

ade de 

escola 

que 

leciona 

Especia

lista 

Mest

re 

P1 M 43 Ciências 

Biológicas-

UEPB 

15 Escola 

Pública 

02 - - 

P2 F 42 Ciências 

Biológicas – 

UEPB 

8 Escola 

Pública 

01  X 

P3 M 55 Química-

UEPB 

25 Escola 

Pública 

02 X  

P4 F 33 Química – 

UFPB 

8 Escola 

Pública 

01 X  

Fonte: Pesquisadora (2017) 

 

Dos quatro professores entrevistados, apenas um possui mais de vinte anos de 

experiência de magistério, atuando com o ensino de Ciências, um com experiência de 15 anos 

e dois com oito anos de experiência, dentre eles, dois possuem licenciatura plena em Química, 

e dois Licenciatura plena em Ciências Biológicas. 

Dentre estes professores dois são especialistas, sendo um em Educação básica e outro 

em Metodologia do ensino de Biologia e Química, apenas um possui mestrado em 

Agroecologia. Dois dos professores trabalham em duas escolas, uma realidade muito presente, 

devido à desvalorização profissional, porém por mais eficiente que seja, acaba não fazendo 

um trabalho efetivamente bom no ensino de Ciências. 

Após o estudo sobre o perfil dos professores, analisamos o questionário e obteve-se a 

categoria 2, exposta a seguir, que trata sobre a concepção de avaliação do professor de 

Ciências. 
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CATEGORIA 1– Concepção de avaliação  

Nesta categoria, procuramos identificar a concepção dos professores em relação à 

avaliação, na disciplina de Ciências e como subcategorias emergentes: Definição de avaliação 

segundo o professor de Ciências e Como avaliam os alunos. 

Quadro 5: Subcategorias obtidas dos relatos escritos pelos professores da disciplina de 

Ciências da Escola Padre Simão Fileto acerca da concepção de avaliação. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA RESPOSTAS DOS 

PROFESSORES 

1.1- Concepção de 

avaliação. 

1.1.1 Definição de 

avaliação segundo o 

professor de Ciências. 

            04 

1.1.2 Como avaliam os 

alunos. 

             04 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

 

1.1.1 Definição de avaliação segundo o professor de Ciências 

Sabemos que muitos professores carregam consigo, concepções de ensino, avaliação, 

e aprendizagem de acordo com a sua formação profissional, experiência profissional e 

concepção de mundo. O objetivo dessa subcategoria é identificar as definições de avaliação 

do professor de Ciências de acordo com a sua prática educativa. Assim, encontramos 

professores que apontam a avaliação em diferentes finalidades: 

 

 

"Processo que busca averiguar o comprometimento do educando com a 

aquisição dos conhecimentos trabalhados". (Prof. 1) 

"Meio que através da observação, de atribuir um nível de 

aprendizagem ao aluno, seja empírico ou técnico-cientifico.” (Prof. 2) 

 "É um processo no qual verifica-se quantitativamente e 

qualitativamente a aprendizagem do alunado com notas em números 

ou conceitos.” (Prof. 3) 

 "É uma parte do processo de ensino-aprendizagem em que deve 

refletir a relação professor-aluno.” (Prof.4) 

 

Observamos de acordo com as respostas, que três, dos quatro professores, 
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apresentam uma visão tradicional sobre a avaliação, pois restringe-se apenas a obtenção de 

nota do estudante, e dessa maneira analisam se o estudante aprendeu ou não. É um dado 

curioso, pois com tantos anos de experiência, os professores deveriam ter outras concepções 

de avaliação. Conforme Vasconcellos (2000), a avaliação não é restrita ao aluno, a avaliação é 

abrangente, vai além do aluno, do professor, da escola, da família, e da sociedade. O autor 

destaca que a avaliação é uma ferramenta que analisa tanto o resultado de aprendizagem dos 

estudantes, quanto permite um feedback do trabalho realizado pelo professor, vale acrescentar 

que o trabalho do professor é muito relevante, pois o desenvolvimento das atividades na sala 

podem refletir sobre as questões culturais da sociedade a qual aquele sujeito está inserido. 

Destacamos que o entendimento da análise do questionário, durante a observação e 

em conversas informais, é que a concepção sobre a avaliação da professora P4, não se 

restringe somente a dar a nota, a verificar, a dar resultados, ela afirma que é parte do processo 

do ensino-aprendizagem, e relaciona-se entre o professor e o aluno, ou seja, a relação que 

deve existir entre os protagonistas durante o processo é necessária.  

Segundo Mizukami (1986, p. 102), “a verdadeira avaliação do processo consiste na 

auto-avaliação mútua e permanente da prática educativa por professor e alunos”. A concepção 

do(a) professor (a), contempla a abordagem sociocultural, quando afirma que a avaliação é 

uma reflexão da relação professor-aluno, ela diz que é necessário fazer a autoavaliação. 

Conforme Lopes e Muniz (2010, p.141):  

“O processo avaliativo deve focalizar a obtenção de informações sobre os processos 

de aprendizagem e ensino e, portanto, deve ser contínuo: não se justifica que ocorra 

apenas ao final de um período ou de um processo. Sem uma avaliação constante das 

necessidades dos alunos, não haverá tarefa efetiva dos que têm os dados novos e das 

distintas maneiras de entender ou de fazer os conteúdos.” 

 

 Para os autores, a autoavaliação é fundamental, para que seja efetiva no sentido de 

conduzir uma aprendizagem significativa. No entanto, há uma ausência desse processo de 

avaliação em alguns relatos transcritos. 

 

1.1.2 Como avaliam os alunos 
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Sobre esta subcategoria buscamos os relatos dos entrevistados, no sentido de 

compreendermos como ocorre o processo avaliativo da disciplina de Ciências, ou seja, de que 

maneira avaliam os estudantes. Sabemos que o processo avaliativo acontece de diferentes 

formas no cotidiano escolar.  

Alguns professores são mais favoráveis às provas escritas, e na maioria das vezes, 

individuais. Outros preferem uma avaliação mais contínua, em que observam os 

comportamentos e desenvolvimento dos alunos. Existem também os professores que são 

pressionados a usar tais métodos avaliativos, por uma exigência do regime escolar que lhe 

faculta. Nesse sentido, vejamos o que falam os professores sobre esta questão:  

“Divido o processo em dois momentos: - Avaliação participativa em 

sala: frequência, realização de tarefas, comportamentos; - Avaliação 

quantitativa: testes, provas, seminários, estudos dirigidos, chamadas 

orais.” (Prof. 1) 

“Através da escrita, participação oral, argumentações, 

comportamentos, vivência cotidiana, capacidade de interpretação.” 

(Prof. 2) 

“Dentro de exercícios escritos ou orais verificando a aprendizagem 

conforme o que determina as leis vigentes.” (Prof. 3) 

“Com observações dos comportamentos e conseqüente coleta de 

dados.” (Prof. 4) 

Os professores entrevistados demonstram que avaliam dentro de uma perspectiva 

construtivista, relatam ainda, que avaliam a participação em discussões, debates e 

desenvolvimento das aulas, ou seja, a avaliação é qualitativa, mas também avaliam 

quantitativamente através das provas escritas e orais. 

Percebemos nos relatos dos professores que em alguns momentos, três deles, são 

contraditórios, pois dizem avaliar qualitativamente, no caso avaliam o desenvolvimento 

cotidiano do estudante, a argumentação, a participação nos debates, mas utilizam 

instrumentos que irão quantificar a aprendizagem, ou então punir os que não conseguem 

compreender o conteúdo, por diversos motivos. 

 Lopes e Muniz (2010, p. 141), afirmam que “o aluno aprende sobre e a partir da 

própria avaliação e da correção, da informação constatada que o professor lhe oferece que 

será sempre crítica, mas nunca desqualificadora, nem punitiva”. Assim, percebemos que, no 
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processo avaliativo, de acordo com os dados coletados, a avaliação é mais quantitativa do que 

qualitativa, além disso, não condiz com as teorias e leis sobre o ensino. 

 

CATEGORIA 3: Instrumentos Avaliativos 

Os instrumentos avaliativos utilizados pelo professor descrevem suas práticas 

avaliativas. É relevante saber a importância dos instrumentos avaliativos, no processo de 

ensino aprendizagem. Nesta categoria, buscamos analisar quais os instrumentos utilizados 

pelos professores da disciplina de Ciências, na Escola Municipal Padre Simão Fileto. 

A diversidade de instrumentos de avaliação, possibilita ao docente, uma leitura ampla 

sobre a aprendizagem dos estudantes, permitindo compreender como o aluno consegue 

mobilizar o conhecimento, e quais relações consegue estabelecer ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Quadro 6- Subcategorias obtidas dos relatos escritos dos professores de Ciências acerca dos 

instrumentos utilizados em sua prática avaliativa. 

CATEGORIA  SUBCATEGORIA NÚMERO DE 

PROFESSORES 

 2.1 INSTRUMENTOS 

AVALIATIVOS 

 

 

2.1.1 Autoavaliação 02 

 2.1.2 Prova escrita 04 

 2.1.3 Prova oral 03 

 2.1.4 Prova dissertativa 01 

2.1.5 Debates 02 

 2.1.6 Trabalho individual  03 

 2.1.7 Registro de Observação  03 

 2.1.8 Mapa de conceito  03 

 2.1.9 Portfólios 00 

 2.1.10 Seminários  02 

 2.1.11 Fórum  00 

2.1.12Trabalho em grupo 04 

Fonte: Pesquisadora(2017) 

 

Os instrumentos de avaliação são recursos utilizados para obter informações, acerca 

de um objetivo, e para coletar o máximo de informações, portanto é necessário usar uma 

variedade de instrumentos, dessa forma, podemos alcançar os objetivos ao qual propomos. 
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Luckesi (2000) sinaliza nesta perspectiva, que os instrumentos devem ser adequados a 

conduta e habilidade, aos conteúdos essenciais e planejados, a linguagem, e ao processo de 

aprendizagem dos estudantes.  

Na questão 3 do questionário, perguntamos: Quais os instrumentos utilizados para 

avaliar os alunos? E os professores poderiam escolher mais de um instrumento, conforme o 

que ele utilizava em sua prática pedagógica, nos relatos pode-se observar que o instrumento 

mais utilizado por eles é unânime, a prova escrita, que na maioria das vezes, o docente não 

consegue libertar-se dela, por questões técnicas, tais como, o controle das turmas, desse 

modo, a avaliação é tomada como sinônimo de controle, e a pedagogia do exame ainda reina 

no ambiente escolar, por outro lado a escola estabelece como regra que a cada bimestre deve 

acontecer a aplicação de uma prova escrita, então o professor fica com a incumbência de usar 

este instrumento, e na maioria das vezes, ele prevalece como única ferramenta de avaliação. 

Um instrumento de avaliação deve ser elaborado conforme os objetivos a serem 

alcançados. Conforme Vasconcellos (1998), o instrumento de avaliação vai ajudar o professor 

a refletir a respeito do seu trabalho, “ajuda a clarear a finalidade do ensino”, com um objetivo 

para alcançar, a avaliação vai auxiliar na identificação do que está sendo exigido do aluno, se 

é essencial, e se é a forma apropriada. 

O “como” avaliar, a qualidade do instrumento, também é importante, pois a própria 

postura pode ficar comprometida na sua transformação, se ele ficar preso a 

instrumentos/formas de avaliar tradicionais. (VASCONCELOS, 1997, p.64). O autor ainda 

acrescenta que é necessário desmistificar algumas concepções sobre a educação, pois não 

adiantará de nada se tivermos instrumentos sofisticados, e as finalidades tradicionais. 

É relevante preocupar-se com o uso, ou com a elaboração de determinados 

instrumentos, visando à superação da ênfase seletiva, pois um instrumento mal elaborado, ou 

sem objetivos, possivelmente estará comprometendo o trabalho do professor. 

Ainda referente à prova escrita, Vasconcellos (1998) relata que a prova tem sido a 

forma de concretizar a avaliação, como simples classificação, em que o professor avalia 

apenas o aluno em alguns momentos, e assim não garante a aprendizagem, pois os estudantes 

decoram os conceitos, pela cobrança dos pais ou do docente em atingir a média proposta pela 

escola, pois este é momento do tudo ou nada, ele descobre que é necessário se preocupar com 

a nota e busca até outras alternativas, tais como, a “cola”, embora que a aprendizagem, que é 

o mais importante do processo, não aconteça. 

“A prova acaba tendo um papel político-ideológico, na medida em que serve de 

legítima ação do fracasso do aluno, em função do revestimento de um certo caráter 
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“objetivo”, de pretensa “cientificidade”; o resultado obtido é tido como verdadeiro e 

imutável” (VASCONCELOS, 1998, p. 66). 

A “prova” não prova nada sobre ninguém, que é um equívoco acreditar que é um 

instrumento verdadeiro, o mais correto de se aplicar em sua metodologia, pois no cotidiano da 

sala de aula, temos alunos que participam das discussões, elencam fatos do seu cotidiano, 

fatos relevantes, demonstram entender o conteúdo que está sendo proposto, porém ao realizar 

a prova não atingem a nota mínima, que é sete, por outro lado existem os alunos que estão 

pouco atentos ao que está sendo exposto e ficam acima da média, mostrando que este 

instrumento tem duas ou mais faces.  

 

CATEGORIA 4: Erro/ Dificuldade de aprendizagem 

Nesta categoria procuramos entender como o professor trabalhava os erros e 

dificuldades com estudantes, visto que o erro remete-se a tudo aquilo que se afasta do 

verdadeiro. E que o erro pode ser um obstáculo epistemológico que o individuo tenha criado, 

ao longo de sua vida estudantil, e que não se apresenta de forma isolada, está atrelado aos 

significados que o estudante desenvolve. 

Quadro 7- Subcategorias obtidas dos relatos escritos dos professores de Ciências da Escola 

Padre Simão Fileto acerca do trabalho do erro e a dificuldade de aprendizagem do aluno. 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS NÚMERO DE 

PROFESSORES 

3- Erro e Dificuldade de 

aprendizagem 

3.1.1 Correção de 

Exercícios.  

            04 

3.1.2 Discussão das 

atividades. 

             04 

3.1.3 Revisão dos 

conteúdos.  

             01 

3.1.4 Reforço.               01 

Fonte: Pesquisadora (2017) 

Em relação à pergunta sobre como os professores costumam trabalhar os 

erros/dificuldades de aprendizagem dos alunos, obtivemos as seguintes respostas: 
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“Sim, uso a correção dos exercícios para trabalhar a idéia de acertos 

múltiplos (mais de uma resposta correta). O mesmo se aplicando a 

correção dos exercícios escritos de avaliação, momento que chamo de 

atividade de reflexão". (Prof. 1) 

 "Sim, através dos trabalhos de revisão, arguição oral, principalmente 

com os alunos que pouco participam com escrita, exercício de reforço 

referente a determinado conteúdo". (Prof.2) 

"Sim, dentro dos exercícios escritos os que foram expostos 

erroneamente se faz a correção e tirando as dúvidas em que foi 

apresentado". (Prof. 3) 

"Sim, mostrando coletivamente os erros e discutindo com os próprios 

alunos os "caminhos" possíveis para cada caso". (Prof.4) 

 

É relevante observar que, os professores fazem uso da correção do erro, após a 

realização de uma prova escrita, ou seja, o professor corrige o que o aluno errou, atribui uma 

nota e posteriormente faz a correção daquele erro que ele cometeu, fazendo uma discussão 

com o estudante em sala de aula.  

Segundo Dias (2008), o erro pode ser uma importante ferramenta, da qual o professor 

pode dispor para identificar as lacunas deixadas durante o ensino dos conteúdos. Ainda 

conforme a autora “o erro pode ter procedências diferentes, geralmente tende a ser 

considerado como a presença de um esquema cognitivo inadequado no estudante e não 

somente como conseqüência de uma falta especifica de conhecimentos”. Dias (2008, p. 68), a 

autora nos sinaliza que o erro está correlacionado com as dificuldades na aprendizagem dos 

conteúdos. 

E assim os erros que eles cometem na prova são considerados, pois na escola 

pesquisada o método de avaliar é, sobretudo, de forma tradicional, que resume-se em aplicar 

uma prova, corrigir o que o aluno expôs na prova de certo ou de errado. No entanto os 

professores sinalizam que corrigem este erro, e dessa maneira o obstáculo epistemológico é 

desconstruído na mente do estudante, esperando-se que este erro não seja cometido 

novamente.  

“Nesse contexto o professor é visto como peça-chave no diagnóstico dos erros como 

forma e expressão das dificuldades”. Dias (2008, p.80). É relevante observar que a correção 

dos erros cometidos pelos estudantes nas provas escritas, é realizada através de correção de 

atividades de revisão, e da correção da própria prova, pelo professor, neste modelo, pode-se 
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perceber, que os possíveis erros procedentes conceituais ou epistemológicos que os alunos 

tenham criado são desconstruídos, mediante essas discussões em sala de aula.  

Em uma sala de aula composta por mais de vinte e cinco alunos, em que muitos por 

timidez, por medo, ou outras questões, não socializam suas dificuldades, vale ressaltar, que a 

prova escrita é uma ferramenta de suma importância para a verificação da dificuldade dos 

estudantes, esta também pode ser importante para a análise de possíveis falhas, ocorridas 

durante o ensino dos conteúdos em sala de aula, porém, não se deve acreditar que este é o 

único instrumento avaliativo que deve ser usado. 

O insucesso deve ser observado, explicações serem encontradas, e intervenções 

aplicadas. Conforme Vasconcellos (1998) deve-se analisar se a dificuldade é na 

aprendizagem, ou seja, falta base, se é dificuldade na disciplina ou na parte do conteúdo 

lecionado. Ou a dificuldade é de aprendizagem, é incompetência, displicência, apatia. 

Considerando o pensamento de Vasconcellos, devemos avaliar o aluno como o todo, pois a 

aprendizagem ou não- aprendizagem dos estudantes, permite um feedback do trabalho do 

professor. 

"Falta ao professor à humildade necessária para o verdadeiro conhecimento.” 

(FREIRE, 1997, p. 97). Há a necessidade dos docentes analisarem suas práticas e práticas 

adotadas pela escola, frente ao erro e dificuldade de aprendizagem dos indivíduos, pois vale 

ressaltar que, é muito comum ainda a prática de só considerar a resposta e não todo o 

raciocínio, considerando este aspecto, pode-se perceber que o professor foi formado para 

analisar o erro e não o acerto.  

Segundo Vasconcellos (1998), o erro é relevante na importância do trabalho 

educativo, pode indicar carência e inadequação de estratégias cognitivas, mas pode 

possibilitar muitos horizontes. Não se trata de corrigir apenas o certo ou errado, mas 

compreender o que levou o aluno aquele resultado, e conscientizá-lo do problema. 

 

4.3 Resultados da Observação Participante 

 

Nesta pesquisa a observação foi feita por meio de conversas informais, na sala dos 

professores, nas reuniões departamentais, tendo em vista a importância das relações sociais. 

Utilizamos o Diário de Campo, como instrumento de registro das informações oriundas da 

observação participante.  
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A partir dos dados alcançados durante a observação (Apêndice 3), verificamos que na 

maioria das aulas de Ciências as cadeiras são dispostas em fileiras, as turmas são organizadas 

com vinte e cinco alunos. A carga horária da disciplina de Ciências são de quatro aulas 

semanais, com 40 minutos cada, totalizando 120 aulas e 4.800 horas anual. Os professores 

fazem um plano bimestral e realizam seu planejamento de aulas conforme este plano, 

seguindo o livro didático. 

A Figura 3 mostra resultado da práxis docente, planejamento e organização da escola 

quanto ao processo de avaliação da aprendizagem, obtivemos estes dados durante a 

observação realizada na escola. 

 

Figura 3- Categoria emergente acerca da observação participante sobre a práxis docente, a 

organização da escola e do planejamento dos professores de Ciências, da Escola Padre Simão 

Fileto. 

 

Fonte: Autora (2017) 

 

As aulas ministradas pelos professores, geralmente são tradicionais, em que o 

professor faz exposição do conteúdo, através da leitura do livro didático, e em alguns 

conteúdos, P3 e P4 fazem apresentação de documentários, de filmes e experimentos em suas 
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Desenvolvimento da 
avaliação;

Planejamento;

Organização da sala de aula;
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Aulas do tipo tradicionais com 
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livro didático, com cadeiras 
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Objetiva recuperar a nota; 

A meta é a nota (a média).
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Práxis docente;
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avaliação;

Planejamento;

Organização da sala de aula;

Organização da sequência 
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Avaliação  e os instrumentos 
no ensino de Ciências;

Registro de acompanhamento 
do estudante.;

Desenvolvimento de trabalho 
de recuperação na escola;

Abordagem sobre a avaliação 
da aprendizagem na escola.
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turmas, e em conversas não formais, o P1 e P2, relataram: “não trago para minhas aulas outros 

métodos didáticos pela dificuldade de instalação dos materiais de multimídias, pelo motivo de 

na escola só haver uma sala de vídeo, em que estão instalados recursos como TV, DVD e Data 

show, assim, são necessários agendar as aulas”, ainda ressaltaram que, “a escola não possui os 

recursos e me poupo de estresses”, geralmente estes utilizam somente o livro didático e a 

prática em sala de aula.  

As pesquisas de opiniões de professores de Ciências relatam que, “a maioria dos 

professores da área de Ciências Naturais ainda permanecem seguindo livros didáticos, 

insistindo na memorização de informações isoladas, acreditando na importância dos 

conteúdos tradicionalmente explorados e na exposição como forma principal de ensino” 

(DELIZOICOV, et al, 2009, p.127). Sobre deter-se somente ao livro didático nas aulas de 

Ciências, com o público que encontra-se atualmente nas escolas, torna-se enfadonho, pois 

estes estudantes estão inseridos em um mundo tecnológico, e querem descobrir novas coisas, 

preferem manipular e concluir do que trata-se tal conteúdo. 

A escola possui algumas vidrarias de laboratório de biologia e microscópio, porém 

não existe um local adequado para se fazer uso nas aulas de Ciências, os professores declaram 

que “é impossível fazer trabalhos de experimentos, algo mais científico, sem um espaço, um 

local adequado”. Os professores buscam trazer a realidade circundante para as os debates em 

sala, na exposição dos conteúdos, principalmente em relação à fauna e flora da região. 

E em relação à prática avaliativa na escola pesquisada, no 6º e 7ª ano, pode-se 

observar que, a avaliação é empregada com cunho disciplinar, ameaçador, afinal os alunos, na 

maioria das vezes, não realizam as atividades estipuladas pelo professor. E a ameaça 

entrelinhas é a seguinte: se o aluno não entregar o trabalho ficará sem a nota. Na concepção 

de Luckesi (2011, p.39) este tipo de avaliação é contra a aprendizagem do aluno, pois é 

considerado como “disciplinamento social dos alunos, utiliza das provas como ameaça aos 

alunos, por si, não tem nada a ver com o significado dos conteúdos escolares.”  

O processo de ensino aprendizagem está baseado em uma prática educativa dos 

sistemas de exames, com suas consequências em termos de notas e manipulações. Prova disto, 

é que em sua aula, por várias vezes, demonstra a importância de realizar as atividades para 

não ser prejudicado no sentido da nota, pela seguinte expressão: “Irá valer nota” e “Prestem 

atenção porque vou cobrar de vocês”. 

Quanto às práticas avaliativas, podemos destacar que a avaliação na disciplina de 

Ciências é realizada conforme exigências da escola, que é composto por três notas bimestrais: 
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uma é denominada avaliação livre, em que o professor é livre a usar o instrumento que 

desejar, a segunda nota é avaliação de prova escrita, sendo que a cada semestre acontece a 

aplicação de simulados para todas as turmas, já a terceira avaliação é continua, em que se 

observa a participação, comportamento, frequência e assiduidade. Em relação à avaliação 

livre, destaco que é predominante a prova escrita ou oral, valendo lembrar que, dois dos 

quatro professores utilizam outros instrumentos para registrar esta nota, tais quais, registro de 

observação, trabalhos em grupo, atividade de pesquisa, construção de maquete. 

As atividades realizadas pelos professores de Ciências Naturais são, na sua grande 

maioria, exercícios de perguntas e respostas, que só são consideradas como “certas” as 

respostas parecidas e/ ou iguais as do livro. Este material é utilizado, quase sempre, como 

instrumento avaliativo, sendo o mesmo utilizado como avaliação ou questionário no caderno, 

além de trabalhos escritos. 

Para a realização das atividades propostas pelos professores, os recursos mais 

utilizados, detêm-se ao livro didático adotado pela escola, e alguns professores utilizam os 

materiais de laboratório, guardados na biblioteca da escola, como: Desenho esquemático da 

Célula, Esqueleto do corpo humano. Apesar do livro de Ciências Naturais apresentar 

propostas inovadoras, contextualizadas e desafiadoras para levar o aluno a levantar hipóteses, 

dúvidas, curiosidades, questionamentos, novos conhecimentos, não é necessário considerar 

este recurso como único e essencial. 

Em relação ao conhecimento de Ciências, Esteban e Hoffmann, (2008) alertam que, 

as práticas pedagógicas dos professores continuam, na sua grande maioria, com a utilização 

predominante de exercícios e questionários prontos, baseado no ensino expositivo, com o uso 

exclusivo de livros didáticos para consulta e leitura pelos alunos, a partir de recursos e 

materiais didáticos pobres e escassos, lembrando que em nosso campo de pesquisa não é 

diferente. Sendo “avaliada” como “aprendizagem”, as respostas dos exercícios que são 

aplicados de forma padronizada para todos os alunos de uma mesma turma, que nem sempre 

correspondem à abrangência dos temas discutidos em sala de aula (SILVA; MORADILO, 

2002, p.2).   

E não é diferente a prática avaliativa da escola, que é utilizada para classificar os 

alunos em aprovados e reprovados, a partir de práticas pedagógicas que buscam nas 

atividades avaliativas, respostas prontas e acabadas. A escola trabalha com a recuperação 

paralela, que é tão somente para tentar “melhorar” a nota do aluno e alcançar a média adotada 

pelo sistema de ensino, que é de valor sete (7,0), para a promoção do aluno em cada bimestre. 



85 
 

O processo avaliativo opera a verificação e o registro das notas como resultado, e não como 

prática investigativa para detectar o aprendizado do aluno, assim, o que se considera são os 

números de acertos e erros.  

Para Luckesi (2011) a prática educacional brasileira opera a aferição da 

aprendizagem, na maioria das vezes, para classificar os alunos em aprovados e reprovados. 

Quando ocorre a oportunidade de revisão dos conteúdos é para “melhorar” a nota, e não para 

proceder a uma aprendizagem que ainda não foi alcançada, ou o aprofundamento da 

aprendizagem.  

Hoffmann (2008, p.160) nos alerta que as atividades avaliativas consideradas como 

instrumentos não devem ter como única finalidade “verificar” e “registrar” se o aluno 

aprendeu ou não o que se pretendia. Neste sentido, as atividades, ou seja, a prova do aluno 

representa ao professor, aquilo que ele sabe, através do ensino do professor. Não significa 

dizer que os professores devem deixar de usar os instrumentos de testagem nas tarefas 

avaliativas, como a autora prefere denominar. Os instrumentos como: provas, testes, produção 

textual, questionários, exercícios escritos devem ser utilizados, mas que o objetivo seja 

observar/investigar em que ciclo da aprendizagem os alunos se encontram. 

A investigação pode ser desenvolvida através de pesquisas, situações-problema, que 

na concepção de Jussara Hoffmann (2008), são essenciais no processo avaliativo, à utilização 

de diferentes instrumentos para o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, pois 

assim, o professor terá a oportunidade de ter em mãos elementos para orientar aos alunos a 

prosseguir, desafiá-los a avançar em seus conceitos, em suas aprendizagens. O perigo dos 

instrumentos avaliativos é ter como finalidade, julgar resultados e atribuir notas finais, no 

lugar de servir como indicador para a ação mediadora do educador (LUCKESI, 2011).    

Os instrumentos avaliativos mais usados para classificar o aluno em aprovado e 

reprovado são atividades escritas, propostas bimestralmente. As atividades que são propostas 

com mais frequência pelos professores da disciplina de Ciências, são as retiradas do livro 

didático adotado pela escola. E dentre vários tipos de atividades sugeridas pelo livro, as mais 

trabalhadas pelos professores são os questionários. 

A recuperação da escola é realizada através do uso da aplicação de outra avaliação, a 

escola exige que seja escrita, porém o professor tem livre arbítrio para usar seu instrumento, 

geralmente uma semana após a realização da segunda prova escrita do bimestre, deve ser 

aplicada a recuperação. Observamos que existem momentos em que não sobra tempo para 

fazer uma revisão de conteúdo, com propósito de melhorar a aprendizagem, pois o calendário 
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escolar é condensado e as coordenações, Secretaria de Educação e gestão escolar, cobram as 

notas prontas do bimestre, para elaboração de planilhas ou boletins.  

O termo recuperação vem sendo tradicionalmente concebido como repetição, 

retrocesso, retorno, voltar atrás. HOFFMANN (2009. p. 24). A autora continua, “Em nenhum 

dos casos ocorrem ações paralelas (estudos paralelos de recuperação), ou seja, ações 

concomitantes de retomada ao longo do período letivo, como preceitua a LDB.” Os 

professores da escola pesquisada, ainda utilizam métodos tradicionais, que concebem o 

retrocesso e a repetição, pudemos observar isso, em práticas como a  recuperação da 

aprendizagem, que no caso, recupera-se apenas a nota. 

Hoffmann (2009) ressalta que, estudos paralelos de recuperação, são inerentes a uma 

avaliação mediadora, em que subsidia, provoca, promove a evolução do indivíduo ao longo 

do seu desenvolvimento, que essa ação está relacionada ao futuro, e não precisa ser repetitiva, 

porém precisa de organizar-se, para que aconteçam desafios no estudante, a fim de que estes 

avancem em conhecimento. 

Não acontece por parte dos diretores, coordenadores ou secretário de educação, um 

feedback positivo ou negativo, nem do desenvolvimento do professor em suas aulas, ou das 

avaliações que são propostas. A autoavaliação é realizada pelo próprio professor que sentir-se 

na vontade de rever sua prática.  

Em alguns momentos da observação pudemos observar que, a escola percorre o 

caminho correto, porém em outras práticas seguidas, percebemos que ainda adotam o modelo 

de educação bancária, em que o aluno recebe a informação e depois transcreve as respostas. 

Freire (2005, p 66) é contra esta concepção de ensino na educação, que deposita no aluno 

conhecimentos, informações, dados, fatos e outros, a chamada educação “bancária”, onde “os 

educandos são os depositários e o educador o depositante”. A escola precisa urgentemente 

abandonar a memorização e o saber absoluto do professor, o único detentor do conhecimento 

e do poder, e valorizar o processo de aprendizagem, bem como a criatividade do educando, 

respeitando seus conhecimentos prévios e sua realidade. 

Portanto, fazendo um comparativo entre a teoria e a prática dos professores, destaco 

que, o principal objetivo dos professores na elaboração dos seus instrumentos de avaliação é 

medir, verificar e somar o conhecimento que aquele indivíduo possui, em relação aos termos, 

conceitos e nomenclatura da disciplina de Ciências. O estudante que conseguir reproduzir tais 

termos atingindo a nota, será aprovado, e o que não atingir será retido, não considerando o 

todo, o desenvolvimento diário daquele ser em sala de aula, ou na sociedade. 
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Acredita-se que, avaliar a aprendizagem do aluno, na perspectiva de sua formação 

escolar, é uma tarefa complexa, que exige não só o olhar para os resultados objetivos das 

provas, mas voltar-se para os processos utilizados pelo aluno, seja na busca de resposta a um 

problema, seja na teoria conceitual utilizada, nas tentativas de raciocínio. Conforme Valente 

(2008, p.49), “assim, um olhar histórico-cultural para as práticas avaliativas vai ao encontro 

dos significados ocultos, deixados pelos alunos que, num momento único, registram os 

processos e as estratégias de seus itinerários cognitivos”.  

Para o autor, trata-se de um olhar comprometido com a matriz formativa, da 

avaliação articulada com uma pedagogia diferenciada de uma pedagogia de exame, centrada 

no produto. Existe, de fato, a oportunidade de indagação das respostas dos alunos em suas 

condições socioculturais, porém nos parece ser uma realidade pouco visível na nossa 

investigação, a questão dialógica na relação ensino, avaliação e aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, buscamos identificar a concepção de avaliação no ensino de 

Ciências, tendo em vista os diferentes olhares apresentados sobre a concepção e práticas 

avaliativas dos professores de Ciências, percebendo-se que a metodologia de cada professor 

entrevistado é parecida, pois as concepções são bastante parecidas, diante do que foi relatado. 

Neste sentido a experiência desta pesquisa, durante a coleta de dados documental, da 

aplicação do questionário, da observação com o sentido de sentir de perto a dinâmica do 

professor em sua práxis, do uso de seus instrumentos e todos os momentos, tais como, 

experiências, angústias e inquietações com o tema avaliação da aprendizagem de Ciências, foi 

de imensa relevância, descobrimos e aprendemos muito sobre o ensino de Ciências na Escola 

Padre Simão Fileto.   

Então, retornaremos a pergunta norteadora da pesquisa De que maneira é realizada e 

entendida a avaliação da aprendizagem na escola investigada, tendo como pressupostos o 

índice de reprovação na disciplina de Ciências e a concepção que os professores têm sobre 

avaliação nos anos finais do ensino fundamental (6º e 7º anos). Assim enfatizamos alguns 

pontos essenciais ao entendimento entre avaliação e a relação com o processo de ensino-

aprendizagem. 

A partir do levantamento de dados, constatamos que, os professores entrevistados 

não consideram que o número de reprovações esteja entrelaçado com as práticas avaliativas, e 

pode-se considerar que é salutar este pensamento, pois os professores ainda declaram que o 

número de reprovação, remete-se a falta de apoio dos pais, ao despreparo dos alunos, 

decorrentes de séries anteriores, além da falta de interesse do estudante. 

O trabalho com os quatro professores de Ciências do ensino fundamental, permitiu 

uma aproximação do conhecimento humanizado. Vivenciar a prática dos docentes, abriu-nos 

oportunidade de registrar, acumular informações e examinar fatos para nossa pesquisa, tendo 

como objetivo principal, reunir informações para caracterizar como se dá o processo 

avaliativo na disciplina de Ciências no ensino fundamental, qual a concepção do professor 

sobre a avaliação e como concebem a elaboração dos seus instrumentos na escola. 

Diante dos depoimentos transcritos e analisados em relação à prática avaliativa, 

enfatizamos que a avaliação deve ser considerada como elemento integrador da aprendizagem 

e do ensino, a avaliação no ensino de Ciências de maneira diretiva, através de dados 

documentais, da concepção dos professores sobre a avaliação e sua prática. Expressamos 
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nossa compreensão acerca do fazer pedagógico dos docentes, e como estes elaboram seus 

instrumentos avaliativos, bem como os concebem na escola. 

Deste modo, obtivemos informações importantes e pudemos compreender as 

experiências dos envolvidos, tornando a pesquisa mais completa, unindo teoria e prática de 

seus métodos avaliativos. Buscamos compreender as implicações e efeitos que as práticas 

avaliativas no 6º e 7º ano, trazem para as ações pedagógicas. Isso significa que através da 

pesquisa, foi possível identificar nos professores investigados, paradigmas conservadores, que 

influenciam suas práticas pedagógicas por meio das práticas avaliativas, e como essa prática 

influencia o aluno nesse processo.  

Conforme a concepção dos professores sobre avaliação no ensino de Ciências, 

revelam-nos se tratar de uma abordagem tradicional, em que a avaliação serve para medir e 

fazer a verificação da aprendizagem desenvolvida pelo aluno, ao longo do processo. 

Identificamos uma exceção que foi o caso do Prof. 4 em sua resposta, e também em sua fala 

nas discussões não formais, que afirma com segurança que o processo de avaliação deve ser 

do ensino- aprendizagem, relacionado ao professor-aluno. 

A prática avaliativa necessita ser contínua, processual, formativa, pois permite ao 

professor compreender os processos pelos quais os alunos elaboram e constroem seus 

conhecimentos. Tendo como finalidade reconhecer os conhecimentos prévios, habilidades, 

dificuldades e problemas dos alunos de forma diagnóstica, para a partir disso intervir de 

maneira pedagógica, buscando os meios necessários, com o objetivo de alcançar a 

aprendizagem dos alunos, e com estes conhecimentos científicos de maneira ativa, 

participativa, consiga resolver os problemas postos em suas realidades, contexto de vida e na 

sociedade como um todo.  

A escola com seus profissionais e alunos não pode esquecer que a disciplina de 

Ciências é uma componente fundamental da Educação Básica, e contribui para a compreensão 

do mundo; promove a construção de conceitos, aproximados dos científicos; desenvolve a 

capacidade de procurar, organizar e usar a informação, de testar idéias e de formular 

hipóteses, de observar, planejar e realizar experiências; desenvolve atitudes e valores, como o 

pensamento crítico, a criatividade, cooperação, autonomia, responsabilidade, respeito pela 

natureza e vida, gerando atitudes mais positivas e conscientes sobre a ciência, enquanto 

atividade humana. As atitudes e qualidades pessoais desenvolvem-se pelas aprendizagens 

alcançadas e estas implicam conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, visando 

desenvolver competências nos estudantes. 
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O ensino de Ciências tem outras finalidades, além de se preocupar com a 

aprendizagem de conhecimentos ou de processos de Ciência, garantem que tais aprendizagens 

se tornem úteis e utilizadas no cotidiano do aluno, não em uma perspectiva meramente 

instrumental, mas sim em uma perspectiva de ação, para contribuir com o desenvolvimento 

pessoal e social dos jovens, num contexto de sociedade, em que a tecnologia tem sido 

desenvolvida de forma aberta e democrática. 

Que esta pesquisa contribua com os estudos que se voltam para o campo 

educacional, visto que discorre sobre a avaliação e as práticas que podem ser adotadas pelos 

professores para avaliarem seus alunos no processo de ensino- aprendizagem. As práticas 

avaliativas são muito importantes nesse processo, pois possibilitam um ensino que promove a 

aprendizagem nas mais variadas situações, dentro e fora da sala de aula. Que esta pesquisa 

possa contribuir no sentido de que o ensino de Ciências melhore, e que o professor repense 

suas práticas avaliativas a serviço da aprendizagem, pois a classificação e a exclusão escolar é 

um problema grave à sociedade, sendo um ponto notável, a avaliação da aprendizagem. 

Na atualidade, as práticas avaliativas devem assumir um caráter diagnóstico 

processual e contínuo. Vale salientar a importância da prática avaliativa contínua, pois o 

professor será capaz de fazer um acompanhamento do desempenho do aluno, no processo de 

aprendizagem. 

Não há como separar avaliação de ensino, como também não há como pensar 

avaliação de alunos, sem ter claro o papel da educação na vida das pessoas. A estrutura e a 

dinâmica das escolas, com vista à formação de pessoas, de cidadãos, deveriam mostrar-se 

como uma orquestra, a fim de apresentar no final do concerto, pelo menos até certo ponto, 

uma obra harmônica e com sentido.  

Cada instrumento com seu papel, cada disciplina com seus objetivos integrados e 

harmonizados no conjunto, em função de metas mais amplas a atingir. Em um contexto assim 

colocado, a avaliação dos alunos é atividade que adquire um sentido específico, orientada pelo 

papel da escola. Ao professor devem ficar claro os aspectos mais importantes a avaliar, não na 

direção apenas do tópico específico de que trata, mas de seu significado na formação da 

criança ou jovem. 

Ao avaliar seus alunos, os professores estão avaliando a si mesmos, embora a 

maioria não tenha consciência disso ou não admita. Ensino e aprendizagem são indissociáveis 

e a avaliação é intrínseca a esse processo. A avaliação daqueles a quem se propôs ensinar 

algo, também traz informações sobre como se procurou ensinar este “algo”, e alguém atuou 



91 
 

neste “como”: que foi o professor, assim, o melhor indicador da realização de uma atividade 

de ensino, é o nível em que nela, pela ação docente, se promove o crescimento geral dos 

alunos, seja este: cognitivo, afetivo, motor, atitudinal, comunicacional, valorativo, etc. 

Que esta pesquisa contribua para reflexão sobre a prática de avaliar e fomente outras 

pesquisas nas escolas. Considerando a relevância da avaliação escolar. Portanto, faz-se 

necessário a utilização de outros modelos de avaliações na escola, bem como a mudança no 

modo de planejar o ensino, pois se está havendo erros no modo de avaliar, consequentemente 

há um equívoco, e pode-se verificar se este equívoco está na maneira de planejar o ensino ou 

no método de avaliar. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 
 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA. 

 

PARECER DO RELATOR:04

Número do CAAE:77519317.1.0000.5187 

Pesquisadora Responsável: Nívia Maria Rodrigues dos Santos 

Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Perspectiva de análise do processo em uma 

escola pública de Cubati/PB 

Data da relatoria: 26 de setembro de 2017. 

Situação do projeto: APROVADO. 

Apresentação do Projeto: Projeto encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual da Paraíba para Análise e parecer 

com fins de autorização para proceder à coleta de dados, da pesquisa, para obtenção de 

informações importantes e compreender as experiências dos envolvidos, tornando a 

pesquisa mais completa, unindo teoria e prática, do curso de Mestrado em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática e da Universidade Estadual da Paraíba-UEPB. Objetivo 

da Pesquisa: Analisar como se dá o processo de avaliação da aprendizagem na disciplina de 

Ciências nos anos finais do ensino fundamental (6º e 7º anos), identificando as concepções 

dos professores sobre avaliação e como esses concebem a elaboração do instrumento de 

avaliação. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: Considerando a justificativa e os aportes teóricos e 

metodologia apresentados no presente projeto, e ainda considerando a relevância do estudo 

as quais são explícitas suas possíveis contribuições, percebe-se que a mesma não trará 

riscos aos participantes da pesquisa. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Pesquisa relevante. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: Os termos encontram-se 

devidamente anexados. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Somos de parecer FAVORÁVEL à 

realização da pesquisa. 
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APÊNDICE 1- FICHA DE COLETA DE DADOS DOCUMENTAL 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E 

PESQUISA CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

                              FICHA DE COLETA DE DADOS DOCUMENTAL 

 

                                            FICHA DE COLETA DE DADOS 

E.M.E.F Pe 

SIMÃO FILETO 

                   TURMA:                                                  ANO: 

                                       Dados para análise 

NOME DO 
ESTUDANTE 

Bimestre 
cursado(s) 

Maior 
nota/concei
to 

Menor 
nota/concei
to 

Outras 
informações 

sobre o 
estudante 

contidas no 
relatório 

Domicilio do 
aluno 
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APÊNDICE 2- Questionário semiestruturado aplicado aos professores 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E 

PESQUISA CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

QUESTIONÁRIO 

 

Solicito a sua colaboração no sentido de responder as questões contidas neste instrumento de 

pesquisa, o qual tem por finalidade investigar quais concepções de avaliação permeiam o 

cotidiano escolar, visando seu aspecto integral do processo de ensino-aprendizagem. Informo 

que o preenchimento não requer identificação e que as informações prestadas serão 

trabalhadas apenas com o propósito de atender aos objetivos da pesquisa, em caráter 

confidencial. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. Caso haja necessidade, você poderá 

preencher mais de uma alternativa. Desde já agradeço antecipadamente.  

 Idade: _________     Sexo (    ) Masculino   (    ) Feminino  

Formação:   

Graduação: ____________________________  

Pós-Graduação: _________________________  

Série que atua: ___________  

Disciplina que ministra: ___________________ 

 

Questionário  

01-O que é avaliação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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02- Como você avalia os alunos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

03- Quais são os métodos e instrumentos que você utiliza para avaliar os seus alunos? (Pode 

escolher vários da listagem) 

(   ) Auto avaliação                                           (   ) Registro de observação 

(   ) Prova escrita                                                (   )Mapa de conceito 

(   ) Prova oral                                                  (   ) Portfólios 

(   ) Prova dissertativa                                       (   ) Seminários 

(   ) Debates                                                      (    )Fórum 

(   ) Trabalho individual                                   (   ) Trabalho em grupo 

04- Você costuma trabalhar os erros/dificuldades de aprendizagem dos 

seus alunos? 

(    ) Sim 

 

Especifique como 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(    ) Não 

Por qual motivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

05- Quais os critérios utilizados para correção das suas atividades 

avaliativas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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06- No momento da entrega das provas, trabalhos, entre outros, você 

realiza um feedback para esclarecer a nota atribuída ao estudante?  

(     ) Sim 

Explique como 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(    ) Não 

Por qual motivo: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

07- Segundo sua prática docente, qual o problema crucial que leva a 

deficiência no ensino de Ciências? 
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APÊNDICE 3- FICHA DE OBSERVAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA CENTRO DE 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

ROTEIRO RELIMINAR DE OBSERVAÇÃO 

 

O que observar? Como Observar? 

Observar a sala de aula em relação à: Exposição das cadeiras. 

Número de alunos em sala de aula. 

 

Observação em relação ao Ensino de 

Ciências Naturais: 

Qual a carga horária destinada ao ensino de 

Ciências Naturais? 

Como são planejadas pelo professor as aulas de 

Ciências Naturais? 

Como são ministradas as aulas de Ciências 

Naturais? 

Quais os recursos didáticos utilizados nas aulas 

de Ciências Naturais? 

Que atividades são desenvolvidas em Ciências 

Naturais? 

O ambiente escolar possui laboratório de 

Ciências? Como funciona? 

O professor relaciona os conteúdos trabalhados 

com as experiências dos alunos e a realidade 

circundante? 
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Observação em relação às Práticas 

Avaliativas: 

Como é desenvolvido o processo de Avaliação em 

Ciências Naturais? 

Quais os procedimentos utilizados pelo professor, 

em sala de aula, para avaliar os alunos? (Como são 

as práticas avaliativas em Ciências Naturais?). 

Qual (is) o(s) sentido(s) atribuído (s) pelo 

professor, pelos alunos de Ciências Naturais às 

práticas avaliativas? 

Registros de acompanhamento do 

desempenho dos alunos: 

 

Como o professor acompanha o processo de 

desempenho escolar dos alunos? 

Os professores possuem materiais específicos para 

registros de acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos? 

Caso existam registros, os mesmos são colocados 

no boletim escolar? Como? 

Desenvolvimento de trabalho de 

recuperação na escola: 

Que critérios são utilizados para encaminhamento 

do aluno para a recuperação? 

Em que período ocorre à recuperação? 

Que trabalhos são realizados para os alunos em 

recuperação? Ocorre Avaliação paralela? Como? 

A abordagem do tema avaliação 

nas reuniões da escola: 

 

Como é abordado pela diretora o tema avaliação 

nas reuniões da escola? 

Ocorrem discussões, reflexões entre a diretora, 

professores sobre a avaliação dos alunos e a 

autoavaliação do professor e equipe técnica do seu 

trabalho?  

Como o diretor avalia o trabalho dos professores da 

escola? 
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APÊNDICE 4:  Respostas resultantes do questionário da pesquisa para identificar o 

perfil do professor. 

Qual a sua idade? Qual o sexo? Qual a formação? 

Professor 1: 43 anos, Masculino, Licenciatura Plena em Ciências Biológicas (UEPB). 

Professor 2: 42 anos, Feminino, Licenciatura plena em Ciências Biológicas e 

Agronomia (UEPB), Mestrado em Agroecologia (UEPB). 

Professor 3: 55 anos, Masculino, Licenciatura Plena em Química, Especialista em 

Educação Básica. 

Professor 4: 33 anos, Feminino, Licenciatura Plena em Química (UFPB), Especialista 

em Metodologia do Ensino de Biologia e Química.   

Quantos anos de experiência em sala de aula?  

Professor 1: Quinze anos 

Professor 2: Oito anos 

Professor 3: Mais de 20 anos 

Professor 4: Oito anos 

 

APÊNDICE 5 – Unidades de significado que ao serem agrupadas constituíram as 

unidades de registro em diferentes subcategorias 

CATEGORIA 1: Concepção de avaliação dos professores de Ciências 

1.1.1- Definição de avaliação segundo o professor de Ciências 

"Processo que busca averiguar o comprometimento do educando com a 

aquisição dos conhecimentos trabalhados". (Prof. 1) 

"Meio que através da observação, de atribuir um nível de aprendizagem ao 

aluno, seja empírico ou técnico-cientifico".(Prof. 2) 

"É um processo no qual verifica-se quantitativamente e qualitativamente a 

aprendizagem do alunado com notas em números ou conceitos".(Prof. 3): 

 “É uma parte do processo de ensino-aprendizagem em que deve refletir a 

relação professor-aluno”. (Prof. 4): 
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1.1.2 Como você avalia os alunos 

“Divido o processo em dois momentos: - Avaliação participativa em sala: frequência, 

realização de tarefas, comportamentos; - Avaliação quantitativa: testes, provas, 

seminários, estudos dirigidos, chamadas orais”(Prof. 1) 

“Através da escrita, participação oral, argumentações, 

comportamentos, vivência cotidiana, capacidade de 

interpretação.” (Prof. 2) 

“Dentro de exercícios escritos ou orais verificando a 

aprendizagem conforme o que determina as leis vigentes.” 

(Prof. 3) 

“Com observações dos comportamentos e conseqüente coleta de 

dados.” (Prof. 4) 

CATEGORIA 3: Erro e Dificuldade de aprendizagem 

Como os professores costumam trabalhar o erro/dificuldade de aprendizagem dos 

alunos. 

 

“ Sim, uso a correção dos exercícios para trabalhar a idéia de 

acertos múltiplos (mais de uma resposta correta). O mesmo se 

aplicando a correção dos exercícios escritos de avaliação, 

momento que chamo de atividade de reflexão". (Prof. 1) 

 "Sim, através dos trabalhos de revisão, arguição oral, 

principalmente com os alunos que pouco participam com 

escrita, exercício de reforço referente a determinado conteúdo". 

(Prof.2) 

"Sim, dentro dos exercícios escritos os que foram expostos 

erroneamente se faz a correção e tirando as dúvidas em que foi 

apresentado". (Prof. 3) 

"Sim, mostrando coletivamente os erros e discutindo com os 

próprios alunos os "caminhos" possíveis para cada caso". (Prof.4) 

 

APÊNDICE 6: Outras perguntas norteadoras do questionário para a pesquisa. 

Quais os critérios utilizados para correção de suas atividades avaliativas. 

PROFESSOR 1: Não respondeu. 
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PROFESSOR 2: “Escrita, gramática, termos colocados (palavras chaves), 

organização”. 

PROFESSOR 3: “Com o processo de verificar onde o alunado não entendeu as 

perguntas ou até mesmo nas respostas sem está dentro do contexto.” 

PROFESSOR 4: “A atenção do aluno na interpretação dos problemas propostos e 

estudados. O empenho na descrição das respostas”. 

 No momento da entrega das provas, trabalhos, entre outros, você realiza um feedback 

para esclarecer a nota atribuída ao estudante? 

PROFESSOR 1: “Sim. Discuto com eles como deveriam refletir para elaborar uma 

resposta ou como deveriam refletir para observar a resposta correta. Por exemplo, por 

que não descreveram que a resposta, ou pista para uma questão se encontrava em outra 

ou no enunciado de outra.” 

PROFESSOR 2: “Não. Após a correção das atividades, entrego-as para que os alunos 

façam observações dos erros e consequentemente justificando a nota atribuída.” 

PROFESSOR 3: “Sim. Tem momento que faço uma leitura previa tirando as duvidas 

de cada palavra de difícil entendimento.” 

PROFESSOR 4: “Sim. Correção coletiva, escrevendo no quadro e explicando os erros 

cometidos. 

Segundo sua prática docente, qual o problema crucial que leva a deficiência no ensino 

da disciplina de Ciências? 

PROFESSOR 1: “ O espaço escolar que não é propicio ao ensino de Ciências, não 

são projetadas para esse fim, por exemplo, não se têm espaços físicos destinados as 

aulas práticas, análise de ecossistemas (Jardim, horta). Ficamos restritos ao uso de 

vídeos. Ausência de laboratório é outro aspecto.” 

PROFESSOR 2: “Falta de atenção, falta de leitura, estimulo de raciocínio, os termos 

técnicos.” 

PROFESSOR 3: “Na maioria das vezes a linguagem de Ciências que ora os livros 

didáticos mencionam fica difícil para o entendimento e interpretações da linguagem 

cotidiana.” 

PROFESSOR 4: “Mostrar a “IMPORTÂNCIA” da aprendizagem dessa disciplina 

para a vida do aluno.” 

 

 

                                                                  FICHA DE COLETA DE DADOS 



111 
 

 
 

E.M.E.F Pe 

SIMÃO 

FILETO 

                                                            TURMA:  6º ano                                  ANO: 2010 

                                                         Dados para analise 

NOME DO 
ESTUDAN
TE 

Bimestre 
cursado(s) 

Maior 
nota/concei
to 

Menor 
nota/conc
eito 

Registro 
de 

evasão 

Frequência    
do 

estudante 

Outras 
informações 
sobre o 
estudante 
contidas no 
relatório 

Ficha de 
matrícula  
 

Domicíli
o do 
aluno 
 

A.J.R.S 4 7,3 4,8     U 

A.B.S.F 4 6,5 3,7      

B.M.F.L 4 7,5 3,7      

I.M.A.G 4 5,3 4,1      

I.M.A.S 4 6,8 4,0      

J.S.S 4 6,8 3,3      

M.C.O 4 5,7 3,6      

N.S.S      DESISTENTE   

W.V.L 4 7,2 3,3      

S.C.S 3 7,1 4,7      

A.M.S 4 6,0 3,7      

C.S.S 4 6,3 5,0      

D.M.S.C      DESISTENTE/RR   

L.S.P.F 4 7,3 2,5   REPETENTE   

N.V.G 4 6,3 5,1   REPETENTE   

T.P.B.S 4 4,2 2,7      

V.F.S 4 5,2 4,0      

T.A.A.R 4 4,6 3,0      

F.      DESISTENTE   

E.D.B.L      DESISTENTE   

H.F.S.S 4 8,6 3,1      

I.S.C 4 9,0 3,8     R 

J.V.L.S 4 5,2 2,3     U 

N.A.F 4 8,3 3,9     U 

R.A.G 4 8,0 2,0     U 
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C.M.C 3 6,5 6,3   REPETENTE  U 

D.S.L 4 8,7 5,7     U 

F.A.S.M 4 9,0 4,2   REPETENTE  U 

G.S.M 4 6,7 4,3   REPETENTE  U 

H.C.O 4 7,0 3,4     U 

I.A.S 4 5,3 3,1     R 

J.L.M 4 7,3 3,3     R 

J.B.A.S 4 6,8 3,8      

J.M.S      DESISTENTE   

J.M.B.O 4 6,8 3,3      

L.S.S 4 5,1 4,7      

R.B.S 4     DESISTENTE  R 

T.M.S.F 4 6,0 1,5      

Z.A.S 4 4,7 3,0      

C.C 4 7,8 1,5     R 

D.B.S 2 4,0 1,8     R 

E.H.M.S 4 5,5 2,6      

F.A.S      DESISTENTE   

I.A.C 3 7,6 4,6     R 

J.C.E      DESISTENTE  U 

J.F.B.S      DESISTENTE   

L.S.S 4 3,8 2,3      

L.M.S 4 4,3 3,3      

L.O.N 3 6,3 4,0      

L.P.S 4 6,8 4,3      

M.A.A.A 4 8,0 5,3      

R.S.S 4 3,6 1,6   REPETENTE   

R.S.A 4 7,3 2,5   REPETENTE   

R.S.M 4 6,0 1,5   REPETENTE   

F.M.C      DESISTENTE   

F.M.P      DESISTENTE   

W.B.S      ALG. NOTAS   

A.K.A      ALG. NOTAS   

A.P 4 3,7 2,0     R 

A.A.V 4 5,7 2,1   REPETENTE  R 

A.M      DESISTENTE  R 

B.E.S.L      DESISTENTE/RR  R 

E.N.S      DESISTENTE  R 

E.M.F 4 6,9 4,1   REPETENTE  R 

G.MS 4 3,6 1,0     R 

G.L 3 1,6 1,0     R 

J.J.S.C 4 2,7 1,0     R 

J.L.S 3 8,5 4,3     R 

J.T.C.S 4 7,3 3,7     R 

J.W.L      DESISTENTE/RR  R 

J.S.A 3 4,0 2,5   REPETENTE  R 
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J.D      DESISTENTE/RR  R 

L.C      DESISTENTE/RR  R 

L.P 4 6,3 2,4   REPETENTE  R 

M.L      DESISTENTE  R 

M.R.C.S 4 6,0 4,6   REPETENTE  R 

P.S.C 3 2,4 1,5   REPETENTE  R 

W.O 4 7,0 5,8   REPETENTE  R 

Y.M.S      DESISTENTE /RR  R 

M.M.P.A 4 4,0 1,8   REPETENTE  R 

J      DESISTENTE  R 

F.E.M 4 5,3 2,8     R 

         

                                                                                                FICHA DE COLETA DE DADOS 

E.M.E.F 

Pe 

SIMÃO 

FILETO 

                                                            TURMA:         7º                             ANO: 2010 

                                                         Dados para análise 

NOME 
DO 
ESTUDA
NTE 

Bimestre 
cursado(
s) 

Maior 
nota/concei
to 

Menor 
nota/conc
eito 

Registro 
de 

evasão 

Frequência    
do 

estudante 

Outras 
informações 
sobre o 
estudante 
contidas no 
relatório 

Ficha de 
matrícula  
 

Domicílio 
do aluno 
 

A.I 4 5,6 3,6   REPETENTE   

E.E 4 5,1 4,2      

F.F      DESISTENTE   

J.S.F 4 5,7 4,0      

J.EF 4 6,9 4,5      

T.S 4 5,0 3,4      

E.F 4 5,8 4,6      

E.M 4 5,8 4,4      

M.F 2 6,1 2,7      

D.L.O 2 5,0 3,8      
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J.S.S      DESISTENTE   

J.A.S 4 6,7 3,5      

M.A.C.S 4 6,7 4,3      

M.H.S.B 4 7,8 3,9      

A.N.S         

D.M 3 6,3 5,4      

E.M.J 4 5,5 4,3      

F.C.P 4 5,9 4,4      

J.R.L 4 6,3 4,9      

L.M.F.L 4 4,4 3,5      

M.A.S 2 6,2 4,0      

M.A.S 4 5,8 4,4   REPETENTE   

P.R.F 3 5,3 3,6      

R.N.S 4 5,9 3,9      

T.S.O 2 4,9 3,7   REPETENTE   

J.S.S 2 3,7 3,6      

A.M.C 4 5,3 4,1      

A.K      DESISTENTE   

A.T.F 4 5,7 2,2      

E.M.S 4 5,0 2,1      

E.G.S.A 4 6,6 2,8      

E.M.A      DESISTENTE   

F.M 4 4,8 3,2      

I.R.S 4 4,6 3,1      

I.M.F 3 5,3 3,7      

J.C.R 4 5,1 3,4      

J.G.S 4 5,2 1,8   REPETENTE   

J.A 4 4,8 2,5   REPETENTE   

K.R.P 4 3,6 1,3      
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L.S.M 4 4,7 2,8      

L.B 4 4,6 2,3      

L.P 4 4,2 2,3   REPETENTE   

M.P      DESISTENTE   

R.J.N 4 4,8 2,3   REPETENTE   

R.N 4 5,0 2,0      

T.C 4 5,0 2,3      

V.S 4 5,4 2,2      

                                                                             FICHA DE COLETA DE DADOS 

E.M.E.F Pe SIMÃO 

FILETO 

                                      TURMA:      6º                                 

 ANO: 2011 

                                                         Dados para análise 

NOME DO 
ESTUDANTE 

Bimestre 
cursado(s) 

Maior 
nota/conceit
o 

Menor 
nota/conc
eito 

Registro 
de evasão 

Frequê
ncia    
do 

estuda
nte 

Outras 
informações sobre 
o estudante 
contidas no 
relatório 

Ficha 
de 
matrícu
la  
 

Domi
cílio 
do 
aluno 
 

H.S.O 2 7,3 7,0      

J.V.P.A 4 7,0 0,8      

S.F 4 6,5 4,8      

H.J.C.O 4 5,0 2,7      

J.N.C 4 7,0 3,1      

J.F.F.S 4 6,3 2,3      

J.M.P 4 5,7 2,9      

L.B.N 4 4,7 3,2      

L.L 3 4,5 3,0      

L.S.S 4 5,0 4,2      

T.P.B. 4 4,7 2,3      

E.G.B 4 6,0 3,8      



116 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

D.G.M 4 6,4 4,6      

F.O.M 4 6,3 5,3      

M.E.O 4 6,7 2,9      

T.S.D 4 3,6 2,0      

W.R.S.O 4 3,7 1,7      

D.C.S 3 3,0 0,7      

A.P 4 5,5 2,3   REPETENTE   

A.S.A 4 6,2 4,4      

D.V.M.A      DESISTENTE   

F.A.S.M 4 5,9 2,7      

I.M.L 4 6,7 3,9      

I.A.S 4 4,9 3,1      

J.P.S.M      DESISTEMTE   

J.V.L.S 4 6,4 3,5   REPETENTE   

J.R.S.F 4 4,5 2,3      

L.S.C 4 3,2 1,7      

L.A.S.N 4 5,7 4,3      

S.S.S 4 5,0 1,4      

Z.A.S 4 3,7 2,4      

A.A.B      DESISTENTE   

C.C 4 8,0 3,1      

D.M.S.C      DESISTENTE   

E.F.M 4 5,2 2,0      

L.M.S 4 7,0 2,3      

L.S 3 4,3 1,3      

A.A.V 4 7,1 3,5      

G.L.M 4 3,5 0,6      

J.Q.S 2 4,3 1,8      

J.J.S.C 4 5,6 2,0      

L.S.P.F 4 6,6 5,5      

M.G.S 4 6,3 0,5      

M.G.S      DESISTENTE   

R.S.S 4 5,3 1,6      

M.L.S.D      DESISTENTE   

G.F.C.S 4 5,1 3,3      

G.M.P 3 4,6 0,6      

M.M.P.A 2 7,3 6,5      

B.E.S.L 1 4,3       

C.C.S.M 4 7,8 3,6      
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FICHA DE COLETA DE DADOS 

E.M.E.F Pe 

SIMÃO 

FILETO 

                                                            TURMA:  7º                                               ANO: 

2011 

                                                         Dados para análise 

NOME DO 
ESTUDANTE 

Bimestre 
cursado(
s) 

Maior 
nota/concei
to 

Menor 
nota/conc
eito 

Registro 
de 

evasão 

Frequência    
do 

estudante 

Outras 
informações 
sobre o 
estudante 
contidas no 
relatório 

Ficha de 
matrícula  
 

Domicí
lio do 
aluno 
 

A.S.B 4 5,0 3,4      

C.A.B.S 4 6,1 4,8      

D.B.D 4 5,3 3,9      

J.B.O 4 5,1 4,2      

T.P.B.S 4 5,6 3,3      

V.S.M      DESISTENTE   

C.C.A 4 6,1 3,6      

D.B.S 4 7,1 1,3      

I.G.S.O 4 6,6 4,8      

J.L.S 4 7,1 1,3      

J.R.S 4 7,3 0,6      
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M.V.S 3 7,3 1,0      

M.P.S 3 5,6 1,1      

A.B.S 4 6,0 4,5      

A.K      DESISTENTE   

E.M.J 4 6,5 2,3      

I.R.S 4 5,9 4,1      

J.G.S 3 5,8 1,0   Saia de sala    

J.A.S 3 6,3 2,7      

J.C.R.O 4 5,9 4,3      

L.S.M 4 7,3 4,1      

L.B.S 4 4,7 2,3      

L.M.J.P 4 7,0 3,4      

L.M.F.L 4 4,2 3,4      

L.P.S      DESISTENTE   

M.P.D      DESISTENTE   

R.N.D 4 5,1 2,7      

S.S.D 4 5,8 4,8      

T.C.A 3 2,9 1,2      

V.S.N 2 5,8 4,8      

D.M.B 3 5,4 2,3      

M.H.S.B 4 6,5 3,0      

D.A      DESISTENTE   

E.M.S 1 6,3    DESISTENTE   

F.A.A 2 9,0 8,5   DESISTENTE   

F.F      DESISTENTE   

I.F.S.N 4 8,1 2,1      

K.R.P.S 3 6,3 1,3      

S.A.M      DESISTENTE   

V.S.A      DESISTENTE   

C.R.S.S 4 8,6 5,1      

M.J.S      DESISTENTE   

M.N.M.S 3 9,6 3,3      

                                                                                                FICHA DE COLETA DE DADOS 

E.M.E.F Pe 

SIMÃO FILETO 

                                                            TURMA:      6º                                                          

ANO: 2012 

                                                         Dados para análise 

NOME DO 
ESTUDANTE 

Bimestr
e 
cursado
(s) 

Maior 
nota/conc
eito 

Menor 
nota/con
ceito 

Registr
o de 

evasão 

Frequênci
a do 

estudante 

Outras 
informações 
sobre o 
estudante 
contidas no 

Ficha de 
matrícula  
 

Domicílio 
do aluno 
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relatório 

J.F.S 4 6,1 4,3      

L.B.N 4 4,2 2,5      

C.E.O.S 4 4,3 1,0      

J.M.S      DESISTENTE   

D.C.M.S 4 4,7 3,6      

E.B.S 4 3,0 2,5      

G.M.S 3 3,7 1,9      

J.V.P.A 2 7,3 1,8      

J.S.G.L 4 7,3 3,5      

L.L.F.C 4 7,5 4,3      

L.A.F.P.S 4 7,5 3,5   Não fez final   

T.P.B.S 4 8,5 3,7      

V.S.S 4 7,9 2,3   Não fez final   

J.D.B.S 4 7,6 0,3   ZEROU FINAL   

W.M.S 3 5,3 4,3      

A.S.A 4 6,0 3,0      

D.A.O 4 6,2 2,3      

M.S 4 6,0 3,5      

D.S.C.F 4 3,8 1,8      

E.L.S 4 5,4 2,3      

E.D.S 4 6,7 0,5      

F.G 4 4,5 2,5      

H.J.M.S 4 5,3 1,5      

M.A.S 4 5,0 4,0      

E.S.A 4 6,8 2,9      

R.L.V 1 4,0       

C.D.A.S 3 3,7 2,2      

E.S.S 4 5,0 3,6      

E.S.S 4 4,1 2,4      

F.A.S 4 5,3 2,3      

J.A.S 4 5,3 2,3      

M.V.P.A 4 4,1 2,2      

T.S.D 4 4,1 3,4      

V.F.S 4 4,8 3,7      

W.R.S.O 4 5,1 2,8      

A.B 1 4,0    DESISTENTE   

D.V.M.A 3 6,5 3,9      

E.A.S 3 7,6 2,1      
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E.G.S 3 3,7 1,1      

E.F.M 3 4,4 2,3      

E.R.S.D 4 6,3 4,1      

E.S.R 4 7,0 2,7      

G.L.F 3 3,0 1,4      

I.S.S 4 4,8 3,2      

J.P.S.M      DESISTENTE   

J.S.M 3 3,7 2,8      

J.T.A.S 3 1,2 0,3      

L.M.S 2 6.0 0,4      

P.S.B.S 4 4,6 1,8      

Z.A.S 4 4,3 1,7      

L.R.S 4 4,9 1,2      

F.C.O      DESISTENTE   

M.C.S 3 3,7 1,5      
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                                                                                                FICHA DE COLETA DE DADOS 

E.M.E.F Pe 

SIMÃO FILETO 

                                                            TURMA:     7º                                             

ANO: 2012 

                                                         Dados para análise 

NOME DO 
ESTUDANTE 

Bimestr
e 
cursado
(s) 

Maior 
nota/conc
eito 

Menor 
nota/con
ceito 

Registr
o de 

evasão 

Frequênci
a  do 

estudante 

Outras 
informações 
sobre o 
estudante 
contidas no 
relatório 

Ficha de 
matrícula  
 

Domicílio 
do aluno 
 

I.F.S.N 4 5,4 3,8      

J.V.A.S 4 5,1 3,2      

J.C.S 4 5,9 4,7      

M.E.L.S 4 6,1 4,1      

M.C.A.L 4 6,1 4,6      

R.V.C.G 2 6,1       

T.B.A.A 4 5,4 4,0      

V.E.M.S 4 6,4 5,4      

C.D.S.G 4 3,9 0,3      

A.P.S.S 4 5,9 5,1      

A.P.S.G 4 6,2 4,9      

B.E.A 4 5,2 3,6      

I.M.A.G 4 6,6 4,2      

I.S.C 4 6,1 4,0      

I.B.S 4 6,1 3,5      

J.W.C.O 4 5,7 4,9      

J.B 4 5,2 3,7      

L.M.A.C 4 5,7 4,9      

P.K 4 5,7 5,0      

S.S.S 4 5,1 4,2      

W.V.L 4 5,2 4,3      

J.D.S.O 4 3,6 3,0      

A.O.A 4 6,4 4,3      

A.B.S.F 4 3,9 0,3      

A.B.A.S 4 6,8 4,7      

A.M.S 4 6,5 3,5      

E.P.A 4 5,5 3,5      

G.L.M 4 5,5 2,3      

I.P.C 4 5,1 3,5      
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L.M.M.S 4 5,2 3,7      

L.A.S.C 4 6,4 4,8      

L.Q.S 2 3,8 2,2      

M.C.F.S 4 6,1 4,8      

N.A.F 4 5,3 3,1      

L.D.S.M 4 7.3 3.2      

J.G.O 4 6,3 3,4      

F.E.A.P 4 5,3 4,0      

N.S.S 4 4,5 3,1      

D.A 1 7,7    DESISTENTE   

J.M.S 4 7,2 3,6      

A.S.B 2 5,0 4,2      

E.M.S.J 4 5,1 3,3      

F.P.O 1 5,7       

G.S.M 4 5,5 4,1      

I.R.S 4 7,2 4,0      

J.R 4 5,4 4,4      

J.L.S 2 3,6 3,4      

L.B.S 4 5,1 4,0      

L.M.P 4 5,0 3,3      

L.P.A 3 3,6 3,0      

M.A.A.A 1 4,6       

M.V.S 1 0,7       

M.P      DESISTENTE   

N.V.G 4 5,4 3,1      

T.M.A 4 6,1 4,6      

W.M.S 3 5,2 3,7      

M.S.S 4 7,2 4,0      



123 
 

 
 

 

                                                           FICHA DE COLETA DE DADOS 

E.M.E.F 

Pe 

SIMÃO 

FILETO 

                                                            TURMA: 6º ANO                                        ANO: 2013 

                                                         Dados para análise 

NOME 
DO 
ESTUDA
NTE 

Bimestre 
cursado(
s) 

Maior 
nota/concei
to 

Menor 
nota/conc
eito 

Registro 
de 

evasão 

Frequência   
do 

estudante 

Outras 
informações 
sobre o 
estudante 
contidas no 
relatório 

Ficha de 
matrícula  
 

Domicílio 
do aluno 
 

A.C.S.S 4 4,9 2,5      

D.S.O 4 4,9 3,6      

G.E.C 4 4,8 3,4      

J.P.F 4 5,1 4,2      

M.A.S.L 4 6,8 4,3      

J.V.P.A 4 3,5 1,6      

A.K.P.S 4 5,6 3,2      

C.L.S.J 4 6,5 3,6      

J.R.M 4 5,7 3,9      

M.V.C 4 4,1 1,7      

N.A.A 4 6,6 3,3      

F.A.S 3 3,5 1,0      

A.C.S 4 6,3 3,5      

C.D.S 1 4,7    DESISTENTE   

C.E.B 4 7,1 4,3      

C.E.Q 4 5,7 3,0      

C.A.A.S 4 6,0 3,3      

I.L.A.S.A 4 5,3 3,8      

J.R.S 4 5,5 3,2      

J.D.S.J 3 3,7 1,3   Não sabia ler   

J.S.G.L 4 9,3 3,7      

L.L.F.C 4 7,0 4,9      

L.A.F.P.S 4 5,7 3,7      

N.A.A 4 7,6 4,0      

R.N.S 4 6,5 4,0      

V.F.S 1 3,8    DESISTENTE   

W.M.S 2 5,6 4,0      
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W.B.M.A 4 5,4 2,1      

                                                         FICHA DE COLETA DE DADOS 

 ESCOLA Pe. SIMÃO FILETO TURMA: 7º ANO                                           ANO: 2014 

                                                         Dados para análise 

NOME DO 
ESTUDAN
TE 

Bime
stre 
cursa
do(s) 

Maior 
nota/concei
to 

Menor 
nota/conc
eito 

Registro 
de 

evasão 

Frequência    
do 

estudante 

Outras 
informações 
sobre o 
estudante 
contidas no 
relatório 

Ficha de 
matrícula  
 

Domicílio 
do aluno 
 

D.P.S 4 3,5 2,7      

L.C 4 5,1 3,4      

T.A.S.M 4 4,8 2,3      

B.R.S 4 5,8 2,9      

D.W.B.S 4 3,7 2,1      

F.G.A.O 4 5,4 1,4      

I.B 4 2,8 1,7      

J.M.P 4 4,5 2,6      

L.S.O 4 4,9 3,7      

L.S.B 4 5,8 3,2      

N.S.S 4 8,0 3,9   REPETENTE   

R.O.S 4 2,8 0,5      

T.R.S.S 4 6,5 3,4      

H.J.C.O 4 4,2 0,9      

I.M.O 4 5,0 1,0      

J.S.S 4 4,2 2,8      

S.R.S.G 4 4,5 3,2      

S.F.M 4 5,8 0,7      

V.A.S 4 5,9 3,0      

W.V.L 4 6,7 2,4      

A.G 4 3,6 3,3      

A 4 4,8 3,7      

F.B.S 4 4,5 2,6      

F. 4 6,3 3,3      

J.A.N.D 3 4,8 1,1      

J.M.M 4 6,4 5,1      
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J.F.M.S 4 3,4 1,6      

J.F 3 4,3 0,5      

J.B.P 4 3,1 2,3      

L.S 4 5,7 3,6      

L.I 3 4,5 0,9      

M.C.O 4 3,7 1,1      

M.S 4 4,9 3,8      

M.S 4 5,6 1,9      

M.A.N 4 5,9 3,6      

NN,S 4 5,2 3,7      

V.B 4 6,3 5,0      

E.L 4 4,5 3,5      

E.S A 4 5,6 1,7      

L.A.V 4 3,3 1,0      

L.S.A 4 5,7 2,8      

M.A 4 5,3 3,1      

S 4 6,7 4,7      

L.B 4 4,6 3,0      

T.M 4 5,1 2,3      

V.R,S 4 5,1 3,0      

                                                                                                FICHA DE COLETA DE DADOS 

E.M.E.F 

Pe 

SIMÃO 

FILET

O 

                                               TURMA: 6º ANO                                       ANO: 2015 

                                                         Dados para análise 

NOME 
DO 
ESTUD
ANTE 

Bimestre 
cursado(
s) 

Maior 
nota/concei
to 

Menor 
nota/conc
eito 

Registro 
de 

evasão 

Frequência    
do 

estudante 

Outras 
informações 
sobre o 
estudante 
contidas no 
relatório 

Ficha de 
matrícula  
 

Domicílio 
do aluno 
 

I 4 6.1 3,1      

J 4 3,2 1,9      

J.M 4 5,9 3,1   REPETENTE   

A 4 4,0 3,0      

A 4 5,1 4,7      
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C 4 5,7 2,7      

D 4 6,0 2,0      

J 4 5,3 3,7      

L 4 6,4 3,6      

L 4 4,5 2,4      

M 4 5,7 2,8      

M 4 5,7 3,8      

A 4 8,1 5,7      

E 4 7,4 2,4      

R 4 8,0 5,6      

T 4 7,8 4,4      

A 4 4,2 2,5      

A 4 5,3 4,5      

A 4 5.3 3,9      

A 4 4,6 3,1      

D 4 3,7 2,3      

G 4 5,1 2,6      

W 4 5,7 5,0      

A 4 7,0 5,3      

C 3 7,0 5,0      

D 4 6,0 4,3      

E 4 6,7 5,3      

J 4 6,0 4,3      

J 2 6,0 5,2      

K 4 5,0 1,7      

L 4 6,7 4,7      

L 3 6,3 4,7      

R 4 5,7 4,3      

T 4 7,3 4,3      

U 4 6,0 4,7      

C 3 6,3 4,3      

                                                            FICHA DE COLETA DE DADOS 

   

ESCOLA Pe. SIMÃO FILETO 

 TURMA:7º ANO                                                  ANO: 2015 

                                                         Dados para análise 

NOME 
DO 

Bimest
re 

Maior 
nota/concei

Menor 
nota/conc

Registro 
de 

Frequência    
do 

Outras 
informações 

Ficha de 
matrícula  

Domicílio 
do aluno 
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ESTUD
ANTE 

cursad
o(s) 

to eito evasão estudante sobre o 
estudante 
contidas no 
relatório 

  

A 4 5,7 2,4      

J 4 4,7 2,1      

L 4 4,6 3,0      

L 4 4,8 0,5      

L 4 5,3 3,8      

N 4 5,4 4,5      

P 4 6,4 4,3      

R 4 5,5 4,1      

D 4 7,0 5,2      

M 4 6,3 3,5      

A 4 4,4 2,3      

A 4 4,9 3,0      

J.M 4 4,5 2,9      

J 4 3,7 3,0      

L 4 5,9 3,7      

M 4 4,4 2,4      

E 4 6,0 4,6      

F 4 5,7 4,4      

M.I 4 5,2 2,7      

N 4 6,3 3,6      

P 4 3,6 1,5      

T 4 4,5 2,4      

I 4 5,7 3,9      

J 4 4,7 3,9      

L 4 6,0 3,3      

L 4 5,3 3,7      

M.L 4 5,7 4,6      

M.R 4 4,6 3,9      

R 4 5,2 4,1      

A 4 4,9 3,6      

D 4 6,1 5,0      

D 4 6,6 4,6   REPETENTE   

F 4 4,2 1,7   REPETENTE   

J.E 4 6,6 4,1      

L 4 5,1 2,4   REPETENTE   
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L 4 5,4 5,0   REPETENTE   

M 4 5,7 4,5      

P 4 5,4 4,1      

V 4 4,8 4,3      

V 4 3,9 3,0      

A 4 4,8 3,6      

C 4 5,7 3,1      

D 4 5,7 2,8      

E 4 6,0 4,9      

G 4 3,2 2,4      

J.N 4 5,2 4,6      

L 4 4,6 1,4      

M 4 5,4 3,9      

M.A 4 6,0 4,1   REPETENTE   

P 4 6,4 3,5      

R 4 6,4 3,9      

S 4 4,9 2,8      

T 4 5,4 1,5      

V 4 4,8 2,1      

S 4 5,2 2,3      

B 4 4,1 3,2      

A 4 5,0 3,3      

A 4 4,2 1,7      

C 4 5.6 1,1      

F 4 4,5 3,1      

I 4 4,6 2,8      

J 3 3,7 0,7      

J 4 3,2 2,3      

M 4 4,4 3,8      

R 4 2,6 2,0      

T 3 3,0 1,9      

W 2 3,5 1,5      


