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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta o projeto de pesquisa-ação crítica - A avaliação da 
aprendizagem: de uma prática a serviço da exclusão, para uma prática a serviço do 
aluno, da formação e da aprendizagem e teve como objetivos: (i) Examinar e 
acompanhar o desenvolvimento de um programa do Curso de Pedagogia com o 
Componente Curricular - Avaliação da Aprendizagem, na Escola dos anos iniciais do 
ensino fundamental; (ii) Analisar a prática de avaliação desenvolvida nas escolas 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, para que através da reflexão crítica, 
modificar caso seja necessário, essas práticas. Foi escolhida uma escola dos anos 
iniciais do Fundamental do Município de Jequié/BA. Após a seleção da escola e das 
professoras selecionamos cinco turmas do 1º ao 5º ano para que pudéssemos 
implantar a pesquisa-ação crítica. Mediando pesquisas e estudos já realizados, 
buscou-se estruturar um modelo de avaliação da aprendizagem para os anos inicias 
do ensino fundamental, que oportunizasse a transformação das práticas avaliativas 
vivenciadas nesse nível de ensino. O trabalho realça que através da análise do 
cotidiano escolar e da participação dos professores na análise da sua prática é 
possível encontrar alternativas que transformem as práticas de avaliação da 
aprendizagem há muito enraizado no ideário dos professores. 
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ABSTRACT 
 
This paper presents the design of critical action research - The learning evaluation: a 
practical service to the exclusion, for a practice to serve the student, training and 
learning and aimed to: (i) review and monitor the development of a program of the 
School of Education with the Curriculum Component - assessment of Learning in the 
School of the early years of elementary school, (ii) review the assessment practice 
developed in schools in the early years of elementary school, so that through critical 
reflection , modify if necessary, these practices. He was chosen one of the early 
years of the school of the City of Jequié / BA. After selection of the school and the 
teachers selected five classes from 1st to 5th year so we could deploy the critical 
action research. Drawing on research and previous studies, we sought to design a 
model of learning assessment for initial years of elementary school, which 
oportunizasse the transformation of assessment practices experienced this level of 
education. The work emphasizes that through the analysis of everyday school life 
and teachers' participation in the analysis of their practice can find alternatives that 
will transform the practice of learning assessment is very deeply rooted in the ideals 
of the teachers. 
 
Keywords: Action Research. Evaluation of learning. Evaluation practices. 

 

 

Introdução 

 

 Não tem sido difícil, nestas últimas décadas, encontrarmos longos discursos e 

análises sobre os descasos das práticas avaliativas desenvolvidas nas escolas, ao 

mesmo tempo em que vimos crescer um sem número de modelos alternativos que 

dariam conta de resolver os problemas que a mesma apresenta no cotidiano. 

Também de discursos que apresentam a avaliação como um processo que auxilia 

professores e alunos na condução do ensino e da aprendizagem. 

No entanto, não tem sido fácil encontrarmos nas escolas, práticas avaliativas 

que se distanciam daquilo que Luckesi (2011) denomina de “prática de exames” e 

vivenciarmos práticas de avaliação que contribuam para o processo de ensino 

aprendizagem cumprindo o verdadeiro papel da avaliação que é informar aos 

interessados sobre o desenvolvimento da aprendizagem e a efetividade do ensino. 

Trabalhando com a temática avaliação educacional desde 1994, como 

professora do componente curricular Avaliação da Aprendizagem do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB, foi possível 

perceber que os estudos apresentados neste componente curricular, acabavam 

produzindo pouco efeito na prática dos futuros professores. 
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Ao realizarmos uma pesquisa com alunos (as) egressos (as) do Curso de 

Pedagogia, que vivenciaram o estudo sobre a temática, no período de 2007 a 2009 

que atuavam como professores, identificamos que os mesmos não tinham buscado 

alternativas diferentes das práticas consideradas tradicionais, mesmo apontando um 

discurso considerado progressista. 

A pesquisa indicava a necessidade de transformação das práticas de 

avaliação vigentes nas escolas. Os professores afirmavam existir entraves na 

dinâmica da própria escola que dificultava as possíveis transformações, uma delas e 

a que foi apontada como a mais recorrente seria a necessidade da atribuição das 

notas e o processo de promoção, diziam que ficava difícil uma prática de avaliação 

diferente quando é necessário a promoção e a nota, além dos problemas cotidianos 

de salas de aula muito cheias, alunos sem pré-requisitos necessários e a dificuldade 

em mudar concepções sobre avaliação da aprendizagem, enraizada no ideário dos 

professores que atuam há muito tempo, etc. 

Para Perrenoud (1999, p.16) 

 

Mesmo quando as questões tradicionais da avaliação se fazem 
menos evidentes, a avaliação formativa não dispensa os professores 
de dar notas ou redigir apreciações, cuja função é informar aos pais 
ou a administração escolar sobre as aquisições dos alunos, 
fundamentando a seguir decisões de seleção ou de orientação. A 
avaliação formativa, portanto, parece sempre uma tarefa 
suplementar, que obrigaria os professores a gerir um duplo sistema 
de avaliação o que não é muito animador. 

 

Partindo dessas análises e entendendo que para além dos espaços da 

universidade e dos estudos apresentados no componente curricular, era necessário 

o desenvolvimento de uma pesquisa nas escolas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, que oportunizasse ao mesmo tempo estudo, reflexão e aplicação. 

Como alternativa para ampliar a discussão sobre a temática, além de oportunizar 

aos alunos da graduação vivências no cotidiano escolar, apresentamos uma 

proposta de pesquisa-ação crítica, de acordo com a proposta de Franco (2005, p.485) 

ao dizer que 

 

Se essa transformação é percebida como necessária a partir dos 
trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo, decorrente de um 
processo que valoriza a construção cognitiva da experiência, 
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sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à emancipação 
dos sujeitos e das condições que o coletivo considera opressivas, 
essa pesquisa vai assumindo o caráter de criticidade e, então, tem se 
utilizado a conceituação de pesquisa-ação crítica. 

 
A pesquisa A avaliação da aprendizagem no ensino fundamental (anos iniciais): 

de uma prática a serviço da exclusão, para uma prática a serviço do aluno, da 

formação e da aprendizagem teve como objetivos: 

1) Examinar e acompanhar o desenvolvimento de práticas avaliativas 

desenvolvidas em uma Escola do Ensino Fundamental (anos iniciais) no 

município de Jequié-Ba. 

2) Analisar a prática de avaliação desenvolvida nas escolas dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, para através da reflexão crítica, modificar caso seja 

necessário, essas práticas. 

Após a seleção da escola e das professoras (três licenciadas em Pedagogia e 

duas em Ciência Biológicas), selecionamos cinco turmas do 1º ao 5º ano para que 

pudéssemos implantar a pesquisa-ação crítica. Na primeira parte deste artigo, 

apresentaremos o percurso que nos levou a identificação do modelo de avaliação 

desenvolvido pela escola e a necessidade de modificações; na segunda parte, o 

modelo elaborado e implementado nestes dois anos, frutos de estudos e da parceria 

entre professores da escola e dos alunos da graduação, concluímos com os 

avanços e os retrocessos observados na execução da proposta de avaliação na 

escola, e o que pensam os professores sobre as práticas avaliativas desenvolvidas. 

 

1. As práticas avaliativas desenvolvidas pela escola: a verificação da 

aprendizagem como instrumento de atribuição de notas 

 

Franco (2005, p. 487 apud LEWIN, 1946) aponta que o trabalho com a pesquisa-

ação critica deve ser desenvolvido através de um processo de espiral cíclico que 

envolve três fases, a saber: 1. Planejamento, que envolve reconhecimento da 

situação; 2. Tomada de decisão; e 3. Encontro de fatos sobre os resultados da ação. 

Partindo dessas três fases, aceitas como necessárias para a realização da 

pesquisa-ação crítica, buscamos desenvolver a 1ª fase (planejamento) e para tanto, 

através da pesquisa feita pelas alunas do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 

UESB realizada no ano letivo de 2008, sobre a Concepção e a prática dos 
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professores da Educação Infantil e anos iniciais do Fundamental, emergiu uma 

categoria que norteou o projeto de pesquisa-ação realizada na escola; a 

necessidade de identificação dos equívocos das práticas vivenciadas na escola e da 

construção de um modelo alternativo que superasse os ranços das práticas 

avaliativas realizadas pelos professores, ao longo dos séculos. 

O primeiro passo após a identificação do norte da pesquisa-ação foi 

contactarmos com os professores da escola e apresentarmos a proposta, 

entendíamos que somente a aceitação por parte do grupo de professores (as) iria 

possibilitar a implantação da pesquisa. 

Começamos após a apresentação e aceitação da proposta da pesquisa, a fase 

de planejamento, e nesta, durante o ano letivo de 2009 começamos a realizar 

encontros quinzenais, nestes encontros, o primeiro passo foi estudarmos a teoria de 

Avaliação da Aprendizagem, através de teóricos como Luckesi (2004); Hoffmann 

(2004); Hadji (2001); Perrenoud (1999); Castillo Arredondo (2009); Bloom et al. 

(1985).  

Passamos a análise do modelo de avaliação desenvolvido pela escola, que 

alegando tratar-se da avaliação processual era desenvolvida a partir da atribuição de 

escores em três tipos de instrumentos diferenciados durante o bimestre. 

I) Provas escritas - estabelecidas em um calendário distribuídas entre o 

bimestre denominado de atividades programadas – o valor total atribuído a 

estas atividades era de 6,0 pontos, geralmente eram realizadas três por 

disciplina; 

II) Atividades para casa – através de registros, as professoras marcavam com 

(+) ou (–) em um relatório se o aluno tinha feito a atividade de casa – o valor 

total atribuído a estas atividades era de 3,0 pontos e dependendo da rotina de 

realização das tarefas escolares pelo aluno, determinadas para casa durante 

o bimestre, este poderia chegar ao final sem nenhum escore neste item; 

III)  Desenvolvimento da aprendizagem – os professores comunicavam à 

coordenação baseados nas notas obtidas nas atividades programadas 

(provas) e na realização das tarefas para casa qual o rendimento do aluno, 

sendo assim, o coordenador pedagógico da escola era quem atribuía valor 

total de 1,0 pontos. Caso o aluno tivesse apresentado rendimento em uma 

disciplina, mas não tivesse, segundo o professor, em outra, a média final seria 
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diminuída, não existiam critérios além das notas obtidas e da realização das 

tarefas que identificasse como o desenvolvimento da aprendizagem do aluno 

tinha ocorrido. 

A aprendizagem é algo que se conquista no dia a dia em um processo de 

formação constante e, identificamos que o modelo apresentado pela escola partia do 

principio de que a criança já estava pronta, a mesma já saia com os 10,0 (dez) que 

era o escore máximo que poderia ser alcançado, no entanto a não realização de 

alguma tarefa ou um instrumento mal respondido resultava em pontos perdidos 

pelos alunos 

Detectamos que não era a aprendizagem o foco do processo de avaliação, 

mas simplesmente a realização dos instrumentos por si só, os escores não eram 

construídos no dia a dia do processo de ensino e aprendizagem, pelo contrário à 

medida que os instrumentos iam sendo aplicados se ratificava ou não aquilo que já 

tinha sido pré-estabelecido. Após análise do modelo de avaliação da aprendizagem 

desenvolvido pela escola, foi possível perceber que a mesma mantinha uma rotina 

de verificações através da realização dos instrumentos, no entanto, contribuíam 

muito pouco para informar a professores e alunos do desenvolvimento efetivo da 

aprendizagem alcançada, além de impor as crianças desde muito cedo o 

entendimento das relações de poder estabelecidas pela avaliação escolar, ou seja, 

as notas iriam determinar se a mesma iria prosseguir ou não no avanço das séries e 

a realização das tarefas como dever e de forma imposta determinaria o resultado 

final da sua aprendizagem. 

Nos encontros com os (as) professores (as) da escola foi possível verificar o 

descontentamento com as práticas desenvolvidas pelos (as) mesmos (as) com a 

orientação da Coordenação, diziam que no cotidiano podiam perceber que a não 

realização de uma atividade para casa, não necessariamente comprometia a 

aprendizagem do aluno, e que muitas vezes na realização da atividade programada 

(prova) o aluno obtinha a média total permitida, mas que ao final a sua média final 

ficava prejudicada porque ele tinha “perdido ponto” na realização das tarefas ou na 

identificação do desenvolvimento da aprendizagem. Para Bloom (1983, p.61) 

 

È provável que o uso de notas em repetidos testes de rendimento 
prepare os alunos para a aceitação de um domínio abaixo do 
desejável. Receber muitas vezes a classificação C, por exemplo, leva 
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o aluno a aceitar C como sendo seu “destino” dentro do curso, 
especialmente quando a nota final é a média das notas obtidas nos 
testes de aproveitamento. Sob estas condições, inevitavelmente 
chegará o momento em que será impossível conseguir mais do que 
uma determinada nota no curso – e não valerá à pena esforçar-se 
para melhorar. 

 
 Foram necessários então alguns questionamentos: O que seria então para 

você uma boa prática de avaliação da aprendizagem? Como desenvolver a 

avaliação da aprendizagem na escola não como um momento terminal do ato 

educativo, mas como uma parte integrante desse processo? Para que serve 

efetivamente a avaliação escolar? È possível uma nova forma de avaliar?  

 No momento da análise das respostas foi possível perceber o distanciamento 

entre aquilo que se pensa e aquilo que se faz, existe segundo Salinas (2004 apud 

BARBIER, 1985) um profundo abismo entre o discurso sobre a avaliação e a 

pobreza relativa da prática. Sobre este ponto Salinas (2004 apud COLL; MARTÍN, 

1999, p.163) destaca 

 

O surpreendente dessa situação é que já não podemos nos 
desculpar argumentando uma falta de propostas teóricas, 
metodológicas e instrumentais. O discurso pedagógico e 
psicopedagógico gerado dentro e fora de nosso país nos trazem hoje 
uma série de reflexões e propostas sobre a avaliação que não são, 
em absoluto, desprezíveis nem em número e nem em interesse. 

 
Encontramos na análise das respostas dos professores (as) alguns indicativos 

do que seria uma boa prática de avaliação, a saber: “a avaliação desenvolvida 

favorece a aprendizagem da criança (É formativa)”; “oferece informações sobre a 

aprendizagem da criança, e envolve aspectos sobre interesses, motivações, 

necessidades, problemas de aprendizagem ou de desenvolvimento”; “é possível 

oferecer informações sobre a minha prática que me possibilite fazer o meu trabalho 

melhor, deve levar em consideração o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem cotidiano e não em momentos pontuais, utiliza instrumentos de coleta 

de dados diversificados e simples”. 

Destacamos aqui que embora para os (as) professores (as) o discurso 

remontava a uma avaliação do rendimento escolar como um elemento de auxílio 

para o ensino-aprendizagem, os possíveis caminhos para uma prática diferenciada 

acabavam presos a um modelo de avaliação punitivo, ou seja, alguns professores 



8 

 

diziam que, “não é possível atribuir valores máximos a alunos que não cumprem 

todas as tarefas, mesmo que os instrumentos de verificação apontem para a 

aprendizagem, pois serviria como “mau exemplo” para os demais”. Sendo assim, 

uma boa prática de avaliação acabava desmontada quando os professores não 

conseguiam ir além da aplicação de instrumentos e da atribuição de notas. 

 

2. Rumo a uma prática avaliativa formativa: modificações de modelos e 

posturas 

 

Após a identificação da proposta desenvolvida pela escola foi constatada a 

necessidade de modificar o modelo de avaliação que não satisfazia aos anseios de 

professores e alunos, o segundo momento, da pesquisa-ação ainda a partir da 

espiral (tomada de decisão) proposta por Soares (2005), foi buscar referências 

teóricas que nos oferecessem subsídios para uma prática avaliativa formativa e que 

superassem os “ranços” da prática considerada tradicional. Luckesi (2011) nos diz 

que existem duas condições prévias para realizar a avaliação, a saber: disposição 

psicológica para acolher a realidade como ela é; (ii) e a escolha da teoria com a qual 

fará a sua aventura de investigar. Sabíamos o que não queríamos, partíamos para 

referendar um modelo que queríamos. 

Luckesi (2011) define a avaliação da aprendizagem como “uma atribuição de 

qualidade”, com base em dados relevantes da aprendizagem dos educandos para 

uma tomada de decisão, para o autor a avaliação da aprendizagem acontece no 

“âmbito restrito da aprendizagem”, portanto o que deve ser observado 

 

É a qualidade do que se aprende e que a mesma se configura na 
escola como um ato de investigar a qualidade do desempenho dos 
estudantes, tendo por base dados relevantes, decorrentes da sua 
aprendizagem e se necessário, numa intervenção, a fim de corrigir os 
rumos da ação (LUCKESI, 2011, p. 265). 

 
Nesse sentido, entendemos que o que deveríamos verificar era o 

desenvolvimento da aprendizagem, portanto a realização das atividades por parte 

dos alunos estava relacionada às atitudes e aos procedimentos que deveriam ser 

observados, sem, no entanto serem atribuídos valores a sua realização ou não, já 

que a rotina da realização dos testes formativos deve ser encarada como parte do 
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processo de aprendizagem e não deveria ser de maneira alguma, confundidos com 

o julgamento das capacidades do aluno, ou incluídos no processo de atribuição de 

notas (BLOOM, 1983). 

Pela concepção de avaliação identificada na fala dos professores, que sugeria 

uma avaliação como auxílio e parte integrante da prática educativa e não como um 

elemento desconectado da ação docente foi escolhido à avaliação formativa, que no 

entendimento de Hadji (2001) “só é Formativa se for informativa” como guia para a 

elaboração de um modelo alternativo de avaliação da aprendizagem na escola. Esta 

escolha era justificada porque a avaliação formativa tem a finalidade de proporcionar 

informações acerca do desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem, 

com o fim de que o professor possa ajustá-lo às características das pessoas a que 

se dirige. Segundo Bloom (1983, p. 60) 

 

Os teste formativos podem também fornecer feedback ao professor, 
pois podem ser usados na identificação de certos pontos, na 
instrução, que necessitam de modificação. Os testes formativos 
servem também como um controle de qualidade nos futuros ciclos do 
curso; o desempenho dos estudantes em cada teste pode ser 
comparado com as normas dos anos anteriores, para que se possa 
verificar se eles estão se saindo tão bem, ou melhor, dos que nos 
anos anteriores. 

 
Entre suas principais funções estão as de inventariar, harmonizar, tranquilizar, 

apoiar, orientar, reforçar, corrigir, etc. É uma avaliação incorporada no ato do ensino 

e integrada na ação de formação, na medida em que a avaliação formativa se 

processa durante o estágio de formação, deve haver todo o empenho no sentido de 

utilizá-la no aperfeiçoamento do processo. Isto significa que na avaliação formativa é 

necessário tentar investigar os tipos de evidências, e encontrar formas de reduzir os 

efeitos negativos associados à avaliação, talvez através da redução dos aspectos de 

julgamento da avaliação, ou pelo menos fazendo com que os julgamentos sejam 

realizados pelos que se utilizam da avaliação formativa (professores e alunos). 

Nesse sentido, a tentativa foi de resolver um dos problemas encontrados na 

prática anterior, que consideramos grave, a que a mesma não fornecia informações 

sobre o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, portanto, existiam 

dificuldades de corrigir os problemas encontrados na aprendizagem, simplesmente 

porque os resultados apresentados na realização dos instrumentos não eram 
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utilizados para ressignificar o ensino por parte dos professores e corrigir as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Além da informação a avaliação formativa tem o caráter de controle enquanto 

acompanhamento, sendo inerente a qualquer ato avaliativo que suscite a tomada de 

decisões sobre a vida de um indivíduo (HOFFMANN, 2004). A partir da escolha do 

modelo de avaliação o primeiro passo foi retirar à atribuição de valores das 

atividades de aprendizagem consideradas formativas, ou seja, aquelas que eram 

realizadas durante o processo de ensino e aprendizagem.   

A proposta construída em parceria com os professores estabeleceu uma 

prática baseada na avaliação formativa, proposta por Bloom (1983) e Perrenoud 

(1991). Sendo definidas a partir das atividades desenvolvidas nos componentes 

curriculares realizados pelos alunos. 

As atividades foram divididas em três tipos e momentos diferenciados: a 

primeira passou a ser denominada de atividades básicas – estas atividades são as 

primeiras do processo de aprendizagem e os alunos fazem com a ajuda dos 

professores nas aulas, a não realização por parte dos alunos não acarreta punição, 

pelo contrário os professores através das informações obtidas com a correção do 

instrumento e do diálogo constante com os alunos identificam os problemas e o 

porquê dos alunos não realizarem a mesma e, a partir do diagnóstico, o propósito é 

corrigir as deficiências de aprendizagem. 

A segunda, denominada de atividade de aprofundamento, ainda faz parte do 

processo formativo, estas os alunos já devem ser capazes de resolver sozinhos em 

casa ou na escola e após a correção individual por parte do professor são 

identificados possíveis problemas que também são corrigidos antes de partir para a 

terceira etapa, mas é permitido, sempre que surjam dúvidas, solicitar ajuda dos 

professores para saná-las, os professores também as utilizam como diagnóstico 

para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

 As atividades de verificação, a terceira etapa, acontecem após a realização 

das etapas anteriores, são valoradas e identificadas como avaliação somativa – à 

avaliação somativa é feita ao final de um período de ensino a fim de atribuir uma 

nota ou dar um certificado aos alunos, relativos a uma unidade, capítulo, curso ou 

trabalho semestral entre outras coisas (BLOOM, 1983). No entanto, os valores não 

são fixos podendo ser substituídos, caso os alunos não consigam resolver sozinhos, 
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as mesmas fornecem informações a professores e alunos sobre o desenvolvimento 

da aprendizagem e caso não seja satisfatória, é refeita. 

 Mesmo tendo a função de classificação, a mesma também é utilizada como 

diagnóstico para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, pois 

quando a prática de avaliação somativa, não for utilizada de forma controlada e com 

cautela, terá, no máximo, uma validade duvidosa e poderá causar danos 

irreparáveis, fazendo com que certos alunos caminhem em direção a uma profecia 

de fracassos (BLOOM, 1983). 

 Além da modificação da realização das atividades, sendo que a nota não é 

mais o foco, as observações feitas pelos professores no dia a dia dos trabalhos e a 

correção individual a partir da identificação dos problemas específicos de cada um, 

foi outro passo estabelecido no modelo elaborado pelo grupo de professores e pela 

supervisão pedagógica da escola. 

 Os resultados são publicizados através de relatórios de avaliação e 

acompanhamento, as notas são registradas, pois é cumprido o que está 

determinado em lei, no entanto, a descrição das aprendizagens dos alunos é o foco 

principal, as atitudes e procedimentos decorrentes das aprendizagens também são 

registrados, bem como, as sugestões de intervenção por parte da escola e do 

acompanhamento e ajuda da família.  

 

Resultados provisórios 

 

Ao longo destes dois anos de aplicação da pesquisa-ação, os avanços 

detectados se referem à conduta dos professores e ao aumento da auto-estima dos 

alunos. 

No modelo anterior os professores focavam o trabalho de avaliação na nota 

final, no produto, que na maioria das vezes, mesmo defeituoso, não tinha mais o que 

ser feito, pois era o produto fruto de testes resumidos, que tinham a finalidade de 

indicar as notas obtidas para cada aluno. Para Perrenoud (1999, p.18) 

 

A questão não é somente retardar e atenuar a seleção. A avaliação 
tradicional, não satisfeita em criar fracasso, empobrece as 
aprendizagens e induz, nos professores, didáticas conservadoras e, 
nos alunos, estratégias utilitaristas. 
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Neste novo modelo, de início bastante difícil, a meta era utilizar os resultados 

como um ponto de partida para a modificação do ensino e correção dos problemas 

de aprendizagem, para tanto, as observações se direcionavam a cada aluno de 

forma individualizada, entendendo que cada aluno aprende de um jeito e que 

somente atendendo a cada um nas suas especificidades é possível contribuir para 

sanar as dificuldades encontradas. 

Percebemos nestes dois anos que os alunos realmente tentam superar suas 

dificuldades quando recebem sugestões especificas de trabalho, geralmente 

apontadas nas observações individuais, provenientes do processo formativo 

vivenciado no dia a dia da escola. 

Com isso, os alunos que antes eram fadados ao fracasso, que sempre 

tiravam notas baixas, e estavam sempre no período de recuperação final, puderam 

ser trabalhados no processo e os resultados passaram a ser mais significativos, 

entendíamos que tínhamos que valorizar o que ele tinha aprendido e construir 

possibilidades para continuar e aprender o que faltava. 

 No seminário de avaliação da implantação do projeto de pesquisa, realizado 

na escola em fevereiro de 2012, foi possível avaliar os problemas enfrentados, as 

dificuldades de implantação, a falta de crença de alguns, é importante destacar que 

uma das professoras, pediu transferência da escola, justificando as dificuldades que 

o modelo de avaliação implantado acarretava no seu trabalho, para ela a “outra 

maneira embora não fosse a mais adequada era mais fácil de fazer e ela já tinha 

muito trabalho, não precisava de mais um”.  

 Neste momento, passamos a terceira etapa da espiral (SOARES, 2005) (o 

encontro dos fatos sobre os resultados da ação), aproveitando os resultados que 

emergiram nas análises dos professores e da Assessoria Pedagógica sobre a 

implantação do modelo. Acreditamos que este momento serviu para transformarmos 

o que achamos que não foi adequado e implantarmos novos elementos - um deles e 

que já começamos a desenvolver foi acompanhar os alunos egressos do 

Fundamental I no Fundamental II no 6º ano, como esses alunos que vivenciaram 

durante dois anos, um processo de avaliação da aprendizagem desconectado das 

notas e das provas programadas vai vivenciando e se adaptando a um processo que 

se fundamenta no contrário, ou seja, em provas programadas e notas. 
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 A avaliação formativa participa da renovação global da pedagogia, da 

centralização sobre o aprendiz, da mutação da profissão de professor: outrora 

dispensador de aulas e de lições, o professor se torna o criador de situações de 

aprendizagem “portadoras do sentido e de regulação”. As resistências não atingem, 

portanto, unicamente a salvaguarda das elites. Elas se situam cada vez mais no 

registro das práticas pedagógicas, do ofício professor e do ofício do aluno 

(PERRENOUD, 1999). 
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