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RESUMO: A investigação foi realizada em uma escola pública estadual da zona urbana de 
Teresina, no Piauí. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo com abordagem 
descritiva qualitativa, associada às técnicas da observação e entrevista. O propósito é analisar 
os avanços e dificuldades dos alunos da 5ª série do Ensino Fundamental, egressos das Classes 
de Aceleração. Os objetivos delineiam-se para responder: como o processo avaliativo pode 
contribuir com a formação dos alunos egressos das Classes de Aceleração? Os passos 
metodológicos serviram para definir as concepções da prática docente avaliativa presente nas 
três turmas de 5ª série do Ensino Fundamental. Analisaram-se a interação professor/aluno, 
aluno/aluno, na perspectiva de fortalecer a reintegração desses alunos no ensino regular, 
portanto, evidenciados pela mudança de postura do professor e de todos os envolvidos na 
avaliação da aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Práticas Pedagógicas. Aceleração.  
 
 
ABSTRACT: The investigation was performed in a public estate school in the urban area of 
Teresina, Piauí. This is a literature review and field research paper with a qualitative 
descriptive approach in addition to observation and interview techniques. The purpose is to 
analyze the advancements and difficulties of elementary school 5th grade students derived 
from acceleration classes. The objectives aim to enlighten how the evaluative process can 
contribute to the formation of acceleration classes’ alumni. The methodological steps were 
used to define the concepts of evaluative teaching practice in three elementary 5th grade 
classes.  We analyzed the interaction between teacher-student and student-student in order to 
strengthen the reintegration process of these students into regular education. Hence, 
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highlighted through change of teacher’s posture and all the involved in the assessment of 
learning.   
 
Keywords: Learning Assessment. Pedagogic Practice. Acceleration. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo aborda o processo de avaliação da aprendizagem dos alunos de 5ª série do 

Ensino Fundamental, egressos das Classes de Aceleração no contexto de uma escola pública 

estadual de ensino em Teresina, no Piauí, com o propósito de avaliar avanços e dificuldades 

desses alunos, na perspectiva de melhoria do processo avaliativo, no âmbito do problema 

investigado. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo, com abordagem descritiva 

qualitativa associada às técnicas da observação e entrevista.  

O presente trabalho objetiva investigar que contribuições o processo avaliativo traz 

para a formação dos alunos egressos das Classes de Aceleração, em uma escola pública 

estadual de ensino. Para responder a este problema, percorreram-se os seguintes passos 

metodológicos: definiram-se as concepções e conceitos relacionados ao processo avaliativo, 

através de pesquisa bibliográfica; procedeu-se à observação da prática docente avaliativa em 

três turmas de 5ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual; entrevistaram-

se 05 professores que atuam nas Classes de Aceleração, 08 alunos de 5ª série do Ensino 

Fundamental, egressos dessas classes, e 01 supervisora pedagógica, no que se refere à 

concepção e à prática de avaliação da aprendizagem desenvolvida no cotidiano das três 

turmas investigadas; analisaram-se criticamente os resultados da pesquisa de campo, em 

confronto com as teorias delimitadas no referencial teórico, na contextualização da 

problemática investigada na escola pública estadual de ensino em Teresina-PI; 

sistematizaram-se sugestões para melhoria da prática de avaliação, no sentido de otimizar o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos egressos das Classes de Aceleração. 

A fundamentação teórica da investigação pauta-se nas ideias de teóricos e autores de 

renome nacional, no âmbito do problema investigado, tais como: Cipriano Carlos Luckesi 

(1996; 1998; 2005), Demo (1987), Léa Depresbiteris (1989), Saul (1991), Jussara Hoffmann 

(1991; 1993; 1995; 1996), Vasconcelos (1998), que têm trabalhado para construir o arcabouço 

teórico da avaliação da aprendizagem. A perspectiva é estimular nos professores o 

compromisso de autoavaliar-se na postura da prática avaliativa, usar a avaliação da 

aprendizagem no verdadeiro significado da avaliação com intenção de intervir nos resultados 

e melhorará-los através da avaliação dinâmica e diagnóstica do processo de aprendizagem.  
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2 CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA PRÁTICA 

 

A experiência cotidiana do ser humano frequentemente está associada ao sentido mais 

amplo da avaliação. De forma assistemática, ele julga, aprecia a eficiência e a eficácia de 

ações e experiências, sobretudo de fatos do nosso ambiente, envolvendo sentimentos que 

podem ser verbalizados ou não. 

Essas ações avaliativas diferem, no entanto, daquelas que são realizadas no campo 

educacional. Estas são de caráter deliberado, sistematizado, apoiam-se em pressupostos 

teóricos. 

A avaliação decorre de um esforço sistemático para definição de critérios, em função 

dos quais se emite um “julgamento de valor” sobre a característica focalizada, podendo esse 

valor basear-se, parcial, mas não exclusivamente, em dados quantitativos. 

          Na trajetória histórica, primeiramente a avaliação apareceu como sinônimo de medida. 

Posteriormente, numa outra perspectiva, vai expandindo-se aos propósitos educacionais, aos 

currículos, incluindo também as relações com outros sistemas político, social e econômico. 

          Assim sendo, os conceitos estruturam-se no modelo quantitativo de avaliação que 

valoriza o uso de instrumentos e tecnologias diversas para mensuração do rendimento do 

aluno em termos do alcance dos objetivos comportamentais. Essa quantificação do 

conhecimento adquirido ainda predomina no pensamento educacional brasileiro em função 

das práticas de avaliação desenvolvidas atualmente no ensino básico, médio e superior. 

Assim, desde a década de 60, diversos teóricos da avaliação (HOFFMANN, 1992; 

SOUSA; 1997; LUCKESI; 1998), criticam os processos que visam à obtenção de resultados 

finais sobre o desempenho do aluno, sendo que o professor restringe-se a apenas quantificar, 

seguido de uma análise do “produto” desprovida do significado do encaminhamento e 

retomada de dificuldades ao longo do processo. 

Observa-se, no entanto, que, apesar das várias contribuições dos teóricos, não se pode 

limitar-se somente a este modelo, visto que os alunos que se encontram hoje nas Classes de 

Aceleração muito deles são oriundos do reflexo de um processo educativo altamente seletivo, 

classificatório e sentencivo que afetou especificamente sua autoestima, passando não acreditar 

mais em si, na escola e tão somente no professor. 
 

Deste modo, o grande nó na educação é a avaliação, através das ações pedagógicas 

desenvolvidas nas escolas, que gera os problemas de evasão, repetência e baixo rendimento, 
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muitas vezes pela falta de clareza e do desconhecimento, na prática, do que avaliar, como 

avaliar e para que avaliar. Cada passo da ação do professor deve estar marcado por uma 

decisão mais clara e explícita do que está fazendo e para onde está encaminhando os 

resultados de sua ação. 

De um modo geral, a avaliação contribui para o fracasso escolar e, consequentemente, 

para exclusão do aluno, quando usada com poderes de aprovar ou reprovar, de premiar e 

punir, justificar, julgar e selecionar dentro de uma escala de notas ou conceitos, classificando 

os mais capazes e os menos capazes. 

Toda esta problemática reflete na formação dos educandos, que, retidos por ano a fio 

numa mesma série, perdem a confiança na capacidade de aprender e acabam evadindo-se da 

escola. “Hoje a avaliação está se tornando o centro da sala de aula, em torno do qual tudo gira. 

O problema do ‘fetichismo’ tomou conta de conceitos e práticas avaliativas e inverteu o 

cotidiano das escolas brasileiras” (LUCKESI; 1998; p. 18). Luckesi chamou esse problema de 

“Pedagogia do exame” (De fato, observa-se, na escola, que a prática pedagógica gira em torno 

do exame. O próprio sistema de ensino está atento aos resultados gerais (notas, quadro gerais 

de notas) e os pais, na expectativa das notas de seus filhos. O importante é que tenham notas 

para serem aprovados. Nessas condições é que se percebe o quanto as “provas” manipulam e 

polarizam a todos no processo de relação ensino-aprendizagem, seja para analisá-los 

criticamente, seja para encaminhá-los de uma forma significativa. 

Por outro lado, Hoffmann amplia o conceito de avaliação, no sentido de redimensionar 

a postura autoritária do professor para uma prática de avaliação mediadora por uma ação 

provocativa do professor, desafiando o educando, levando-os a refletir sobre as situações 

vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-os a um saber enriquecido 

(HOFFMANN, 1995, p. 153). 

Nesta perspectiva, a avaliação deverá encaminhar-se a um processo dialógico e 

cooperativo, através do quais educadores e educandos aprendem sobre si mesmo no ato 

próprio da avaliação, pois deste modo o educando torna-se mais seguro e criativo, integrante 

neste cenário, concebe a avaliação como “um processo de descrição, análise e crítica de uma dada 

realidade, visando transformá-la” (SAUL, 1991, p. 61). 

Para estes autores, a avaliação supera a “nota”, é um processo diagnóstico, interativo, 

dialógico do ensino e das aprendizagens, a serviço da escola, em que educador e educando 

definem seus avanços e dificuldades e propõem alternativas para melhoria na qualidade do 

ensino em todos os aspectos. 
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Desse modo, a avaliação é realizada com base num modelo teórico de mundo e de 

educação, traduzido em prática pedagógica. O professor opta por determinado modelo de 

educação que, em linhas gerais, estará mais vinculado à manutenção ou transformação social. 

Que o “fazer pedagógico” do qual faz parte a avaliação não seja apenas um processo técnico 

as também uma questão política. A formação do professor é fator preponderante nesta relação, 

visto que a falta de embasamento teórico da filosofia de educação reflete na prática avaliativa 

e, consequentemente, na formação do educando. 

 

2.1 POSTURA DO PROFESSOR FRENTE AO ERRO, NUMA PERSPECTIVA 
INOVADORA 

  

 A avaliação numa perspectiva inovadora requer do professor o desenvolvimento de 

uma prática de avaliação diagnóstica em que o aluno é considerado como elemento do seu 

próprio conhecimento no contexto de sua realidade social e política, proporcionando ao 

educando a formação autônoma, intelectual e moral com capacidade de tomar suas próprias 

decisões. 

Nessa concepção de avaliação, o “erro” é tratado como uma possibilidade de acerto. O 

“erro” dos alunos e suas dúvidas manifestadas no processo ensino-aprendizagem são 

considerados significativos e impulsionadores da ação educativa. O insucesso, nesse contexto, 

não significa “erro”; ao contrário, serve de ponto de partida para o avanço na investigação, ou 

na busca da satisfação de uma necessidade prático-utilitária. 

Nessa perspectiva, o conhecimento é produzido pelo aluno num processo de 

superação, com novas situações e novos desafios com formulação de hipóteses. Ao professor 

cabe investigar esses caminhos significativos no processo ensino e aprendizagem. 

Este propósito contempla a forma de avaliar, definida na proposta das classes de 

aceleração, em que se defende uma concepção de ensino e de aprendizagem pautada numa 

prática avaliativa contínua ao longo do processo. O perfil do professor é tratar a avaliação 

com ênfase no processo, sobretudo valorizando as possibilidades do aluno ao invés de limitá-

las, com obtenção de elementos reflexivos da sua prática ao estabelecer uma relação mais 

qualificada de sua ação viabilizada pelo diálogo com aluno no processo de construção da 

aprendizagem. 

Portanto, essas informações coadunam com as ideias de Luckesi (1998, p. 58), quando 

explicita:  
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O erro, especialmente no caso da aprendizagem, não deve ser fonte de 
castigo, pois é um suporte para a autocompreensão, seja pela busca 
individual (na medida em que me pergunto como e por que errei), seja pela 
busca participativa (na medida em que outro – no caso da escola, o professor 
– discute com o aluno, apontando-lhe os desvios cometidos em relação ao 
padrão estabelecido). Assim sendo, o erro não é fonte para castigo, mas 
suporte para o crescimento.  
 

Hoffmann (1996, p. 80) acrescenta mais ainda: “a ação avaliativa, enquanto mediação 

contribui na superação de posicionamentos radicais que reforcem as relações de poder no 

ambiente escolar”. 

A postura do professor frente às alternativas de soluções construídas pelo aluno 

deveria estar comprometida em tal concepção de “erro construtivo”, isto é, aceitar soluções 

erradas como pertinentes, desde que indicadoras de progressos na atividade cognitiva; fazer 

com que os alunos tomem consciência dos erros cometidos, percebendo-os como problemas a 

serem enfrentados, sem que lhes imponham caminhos previamente traçados (HOFFMANN, 

1992). 

Estas exigências são pertinentes porque em muitas escolas a prática da avaliação chega 

a um grau assustador de pressão sobre o aluno, levando a distúrbios físicos e emocionais – 

mal estar, dor de cabeça, medo, angústia, pesadelo, “frio na barriga”, nervoso etc –, gerando 

um clima na relação entre alunos e professores, em que todos saem perdendo. Segundo Celso 

Vasconcelos (1998, p. 41), 

 

o problema da avaliação é complexo, pois tem um duplo rebatimento, uma 
dupla ação, pois é muito comum aqui confundir-se consequência com causa. 
Primeiro aparece como um problema técnico, quando na verdade é, antes de 
tudo, problema político; segundo, aparece como causa de outros problemas 
pedagógicos, quando é, na verdade, disso, consequência do problema da 
inadequação metodológica em sala de aula. Esvaziada de sua utilização 
autoritária (uso político), a avaliação não chega a ser um problema tão difícil 
de ser equacionado do ponto de vista pedagógico; neste sentido, nos parece, 
a alteração da metodologia de trabalho em sala de aula é muito mais difícil e 
importante que a alteração da avaliação (sem perder de vista a múltipla 
influência)... Assim, o principal problema micro-estrutural, se encontra 
muito mais na metodologia de trabalho que na avaliação. 

 

 A mudança de postura é um desafio; implica, antes de tudo, uma tomada de 

consciência do problema político, que é determinante, e de uma opção por outra prática em 

termos de avaliação. Caso contrário, corre-se o risco de apenas fazer pequenos ajustes na 

velha estrutura. 
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Seria importante lembrar que a mudança de mentalidade se dá pela mudança 
de prática. Se o discurso resolvesse, não teríamos mais problemas com a 
avaliação, pois qual o professor não sabe que “a avaliação é um processo 
contínuo que visa um diagnóstico...”, ou ainda, que já não disse “n” vezes 
para seus alunos que o importante não é a nota, mas sim a aprendizagem. 
(CELSO VASCONCELOS, 1998, p. 34). 

 

2.2 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A definição de critérios e seleção de instrumentos na avaliação da aprendizagem 

implica garantir sua função na qualificação da aprendizagem do educando. Na avaliação da 

aprendizagem, os critérios definidos permitem ao professor em sua ação de avaliar, oferecer 

julgamentos um pouco mais objetivos e mais justos para os educandos; esclarecer o que é 

desejado, tanto para os alunos como para o professor; harmonizar procedimentos de 

avaliação; analisar os desempenhos desenvolvidos; oferecer uma orientação mais precisa em 

caso de problemas e sucessos. 

Para que isso aconteça de forma articulada, cabe ao professor elaborar os critérios da 

avaliação com indicadores precisos, estáveis, a fim de proporcionar certa segurança e  

respeitando o estágio evolutivo do educando. 

Para Depresbiteris (1999, p. 49),  

 

em avaliação da aprendizagem, a avaliação absoluta é chamada de testes 
referenciados em critérios, e a avaliação relativa, de testes referenciados em 
normas. Os testes referenciados em critérios são aqueles que permitem a 
análise da qualidade do desempenho do aluno mediante critérios de 
qualidade definidos anteriormente. Os testes referenciados em normas têm 
por finalidade classificar os alunos com base na média do grupo. 

 

 Assim, a avaliação baseada em critérios é um grande desafio para os professores, visto 

que, nessa concepção de avaliação, a correção torna-se instrumento necessário ao “feedback”, 

ao acompanhamento, à (re)construção do conhecimento por meio de um  processo dialógico 

com  movimento, troca de experiências, e não uma ação solitária, rígida e impessoal.  

 

2.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM  

 

A metodologia da pesquisa qualitativa descritiva com uso das técnicas da observação, 

entrevista e aplicação do questionário possibilitou análise mais próxima da realidade. Chegou-

se aos resultados da investigação mediante uma amostra de 14 pessoas distribuídas em cinco 
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professores, oito alunos das três turmas do Ensino Fundamental e uma supervisora 

pedagógica da escola investigada, o que constitui 100% da população do corpo discente, 

egressos da aceleração e 85% do corpo docente das quintas séries do Ensino Fundamental. Os 

participantes da pesquisa, ao serem indagados sobre o papel da avaliação da aprendizagem, 

revelaram certo grau de consciência ao manifestarem da seguinte forma:  

 

Na concepção dos professores: 

 

para fazer um diagnóstico do aluno com conteúdo explorado. (P1) 
para saber se o aluno está acompanhando. (P2) 
para fazer um balanço de como está sendo absorvidos os conteúdos dados. (P3) 
para saber se o aluno aprendeu. (P4) 
para medir o aprendizado do aluno. (P5)1 

 
Na concepção dos alunos:  
 
para passar de ano. (A1, A2, A3) 
Para ver se aprendi alguma coisa. (A4, A5) 
Para ver se tiro alguma nota alta. (A6, A7) 
Para saber se o meu estudo vai indo bem. (A8)2 

  

Os relatos dos interlocutores demonstram, em sua maioria, uma concepção de 

avaliação tradicional, visto que privilegia o caráter quantitativo, enfatizando a nota como 

ponto fundamental no processo da aprendizagem, deixando para segundo plano a avaliação 

com aspecto qualitativo, evidenciando como resultado um ato de avaliar caracterizado como 

um fenômeno indefinido entre professor, aluno e supervisora pedagógica. 

  Ao questionar o grupo de alunos, sobre como estavam se sentindo ao cursar a 5ª série, 

estes manifestaram dizendo que:  

 

Estão muito bem, pois gostam da escola, e não é muito difícil. (A1, A2, A3)  
Normal, igual às outras séries. (A4, A5, A6) 
Bem, tirando notas boas. (A7, A8)3 
 

                                                           
1 Conteúdo de entrevista concedida por professores que atuam nas Classes de Aceleração em escola pública 

estadual de ensino em Teresina-PI, em julho de 2001. 
2 Conteúdo de entrevista concedida por alunos de 5ª série do Ensino Fundamental em escola pública estadual de 

ensino em Teresina-PI, em julho de 2001. 
3 Conteúdo de entrevista concedida por alunos de 5ª série do Ensino Fundamental em escola pública estadual de 

ensino em Teresina-PI, em julho de 2001. 
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 A análise desse discurso apresenta como resultado o comportamento manifestado na 

confiança e valorização da escola, mas com atenção de alguns alunos voltada para a nota, 

como garantia para cursar a série em que se encontram. Por serem egressos das classes de 

aceleração, nada modificou no processo da aprendizagem. Tal concepção contrapõe-se na 

abordagem de Luckesi (2005, p. 33) quando registra: 

 

A avaliação é um ato subsidiário da prática pedagógica, com vistas a 
obtenção de resultados os mais satisfatórios possíveis diante do caminho de 
desenvolvimento de cada educando. Nessa perspectiva o educador acolherá 
o educando como ele é, isto é, receber o educando com sua bagagem 
biopsicológica, sem julgar nada, simplesmente acolher. A partir daí, 
trabalhar com ele. 

  

Nota-se, no exposto, que o teórico destaca a importância da valorização do educando 

no que se refere ao respeito à identidade do aluno como um ser em construção para a vida, 

numa relação de confiança entre educador e educando. 

 Prosseguiu-se questionando aos alunos se havia diferença na metodologia aplicada na 

5ª série para as classes de aceleração. O grupo manifestou-se, relatando que:  

 

Na aceleração, aprenderam os conteúdos mais fáceis, pois a professora explicava muito bem. 
Enquanto, na 5ª série, a professora explica, os conteúdos são mais complicados e com muito 
mais matérias. (A2, A3, A4)  
 

Há diferença, porque a série é mais adiantada, o número de professores é diferente e eles 
explicam mais. (A1, A6) 
 

Na aceleração, era mais difícil, fazíamos atividades da 3ª série, por isso há diferença. (A5) 

 

A diferença é porque, na aceleração, só passava desenho para pintar, produzir e interpretar 
textos, enquanto na 5ª série nós estudamos todas as matérias. (A7) 
 

Há pouca diferença. No começo tem assunto que é da 4ª, enquanto na 5ª os conteúdos são 
mais difíceis. (A8)4 
 

 Analisa-se, portanto, no discurso dos interlocutores, a diferença evidenciada acerca da 

construção do conhecimento na aceleração e na 5ª série em relação aos conteúdos estudados e 

às habilidades adquiridas nas Classes de Aceleração. Destaca-se um fator no processo do 

ensino, a relação com os professores, propulsora para um aprendizado significativo nas 

diversas áreas do conhecimento.  

                                                           
4 Conteúdo de entrevista concedida por alunos de 5ª série do Ensino Fundamental em escola pública estadual de 

ensino em Teresina-PI, em julho de 2001. 
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 Ao indagar professores e supervisora sobre a operacionalização da avaliação, ou seja, 

sobre quem avalia, o grupo posicionou-se da seguinte forma: 

 

60% responderam: são os professores. (P1, P2, P3)  
20% manifestaram: são professores e alunos. (P4)  
20% não se posicionaram. (P5)5 

 

 Entretanto, na concepção da Supervisora, quem avalia são os professores. A evidência 

do resultado recai numa concepção reducionista de avaliação, destinada somente ao professor. 

Isso mostra que a avaliação tem sido feita no cotidiano escolar para delegar ao professor o 

papel de juiz que sentencia o aluno: bom ou ruim. Ao aluno, resta apenas aceitar a sentença, 

sem direito de apelação. A concepção de avaliação é um ato de terminalidade. Avaliar 

somente o produto, os resultados das tarefas realizadas pelos alunos. 

 Por outro lado, uma minoria ampliou a concepção sobre a ação pedagógica para a 

superação da terminalidade, em favor da mediação dos resultados como parte do processo de 

formação dos alunos, do educador como elemento da prática avaliativa. 

Outra abordagem imprescindível na investigação é quanto às dificuldades encontradas 

pelos envolvidos na prática avaliativa dos alunos das três turmas da 5ª série do ensino 

fundamental, egressos da aceleração. Na visão dos professores, estas dificuldades aparecem:  

 

 Na área das ciências exatas, os alunos manifestam o medo nas matérias. (P1) 

 Na área das ciências exatas, os alunos têm receio das matérias. (P2) 

 Na parte da lógica, há certa repreensão em raciocinar sobre o que estão fazendo, 
 principalmente na leitura e na escrita. Não leem muito e escrevem errado. (P3) 
 

 Na leitura e interpretação de textos. (P4 e P5)6 

  

Na visão do grupo de alunos, este manifestou que as dificuldades encontram-se 

principalmente em: 

 

 Inglês, porque é difícil na leitura e tradução, mas mesmo assim aprendo. (A1 e A2) 

 Porque antes eu não estudei inglês. (A3) 

 Em matemática, porque é um pouco difícil e fico nervoso quando faço avaliação. (A4) 

 Porque desde o início do ano eu me interessei mais pelas outras matérias. (A6) 

                                                           
5 Conteúdo de entrevista concedida por professores que atuam nas Classes de Aceleração e supervisora em 

escola pública estadual de ensino em Teresina-PI, em julho de 2001. 
6 Conteúdo de entrevista concedida por professores que atuam nas Classes de Aceleração em escola pública 

estadual de ensino em Teresina-PI, em julho de 2001. 
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A professora de português não explica direito, só passa conteúdo do livro. Os conteúdos já 
acabaram, ela está repetindo tudo de novo. Por isso não estou aprendendo. (A5) 
 
Não tenho muitos amigos, pois é muito difícil, sou calado, eu fico só na minha. (A7) 

Porque entendo alguns conteúdos, outros não, porque é muito pesado. (A8)7 

 

 Para a supervisora, a maior dificuldade dos alunos da 5ª série, egresso da aceleração, 

está centralizada em duas disciplinas básicas, matemática e Língua portuguesa. 

 O pronunciamento dos interlocutores manifesta opiniões que se divergem em relação à  

metodologia empregada na prática docente avaliativa, sobretudo nas disciplinas de inglês, 

matemática e língua portuguesa, tornando-se um dos fatores das dificuldades de 

aprendizagem. O processo avaliativo implica também o medo. Em posição aos aspectos 

observados na prática docente avaliativa nas salas de aulas da escola investigada, os fatores 

que interferem no estímulo do educando são reflexo de uma prática pedagógica tradicional. 

 Constatou-se, porém, na observação em sala de aula, que a dificuldade do aluno de 5ª 

série, egresso da aceleração, está não somente na integração, mas no confronto da ação 

pedagógica dos professores da aceleração e dos professores do ensino regular que 

desconhecem a metodologia específica da aceleração, provocando no educando grande medo, 

conflito, insegurança e falta de motivação para construção do seu próprio conhecimento. 

 Outro ponto fundamental dessa investigação está na atitude frente ao erro, isto é, no 

ato de avaliar. Para alguns professores, essa atitude acontece da seguinte forma: 

  

Procuro rever os assuntos. (P1) 

 Faço a correção e chamo atenção do “erro” para que não repita. (P2) 

Faço observação na própria prova, procuro trabalhar em sala de aula os “erros” de forma 
coletiva. (P3) 
 

 Verifico o tipo de erro, pois há confusões entre perguntas e respostas. (P4) 

 Tento diminuí-los ou até mesmo eliminá-los. (P5)8 

 

Na visão da supervisora, a atitude tomada frente ao erro é planejar um novo método e 

aplicá-lo em sala.  

                                                           
7 Conteúdo de entrevista concedida por alunos de 5ª série do Ensino Fundamental em escola pública estadual de 

ensino em Teresina-PI, em julho de 2001. 
8 Conteúdo de entrevista concedida por professores que atuam nas Classes de Aceleração e supervisora em 
escola pública estadual de ensino em Teresina-PI, em julho de 2001. 
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Constatou-se, na análise, no grupo dos entrevistados, divergências quanto à postura 

frente ao erro do aluno, evidenciando que a prática avaliativa é tradicional. O erro é 

considerado como fracasso, quando na realização das atividades os alunos demonstram medo 

de errar. Denota-se, através das falas e ação do grupo, a necessidade de rever a prática 

avaliativa docente, a partir da mudança de postura, isto é, não só do professor, mas de todos 

os envolvidos no processo. Isso é denunciado por uma metodologia pautada na transmissão de 

conteúdos mediante uma prática docente excludente. Segundo Hoffmann (1996, p. 21),  

 

a avaliação é a “reflexão transformada em ação”, deixa de ser um momento 
terminal do processo educativo (como hoje é concebida) para se transformar 
na busca incessante de compreensão das dificuldades do educando e na 
dinamização de novas oportunidades de conhecimento, não podendo, 
portanto, ser estática nem ter caráter sentencivo e classificatório. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das abordagens descritas no tema “impacto da avaliação da aprendizagem no 

desenvolvimento de alunos da 5ª série do ensino fundamental, egressos das classes de 

aceleração”, fundamentado na literatura, na prática e ação dos sujeitos que participaram do 

estudo, possibilitou uma discussão mais perto da realidade da escola investigada dentro das 

condições concretas do seu cotidiano, na busca de compreender o processo avaliativo com os 

alunos de quintas séries, egressos das classes de aceleração, e se contribui na formação desses 

alunos. Dessa forma, os resultados evidenciam que: a avaliação escolar tem sido caracterizada 

como uma função importantíssima no processo ensino-aprendizagem, uma vez que a escola 

legitima o êxito e o fracasso baseada nos resultados de suas avaliações. Portanto, o 

entendimento da 5ª série do ensino fundamental caracteriza-se como um momento especial na 

trajetória escolar.  

Os estudantes que chegam à 5ª série trazem consigo marcas indeléveis de uma etapa 

de escolarização, as quatro primeiras séries do ensino fundamental. Carregando um histórico 

escolar marcado por sucessivas experiências de reprovação, além disso, tendo de superar as 

barreiras interpostas por um sistema escolar ainda extremamente seletivo e excludente, são 

muitos os que sucumbem, inflando as taxas de evasão e reprovação. O processo de avaliação 

hoje, para educador e educando é um fenômeno indefinido, uma razão de controvérsias. 

Mesmo os alunos egressos da aceleração, onde a prática avaliativa tem caráter diagnóstico, 

estes ainda carregam uma concepção de avaliação atrelada a um caráter classificatório 
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seletivo. Nas relações no cotidiano da escola pesquisada, ainda prevalece a “velha” 

abordagem tradicional. A minoria do corpo docente concebe a avaliação como função 

diagnóstica. Os instrumentos de avaliação, a “prova”, através das questões elaboradas nas 

diversas áreas, refletem uma prática somente para a “nota”, consequentemente, classificatória, 

seletiva, sentenciva e excludente. No contexto da escola investigada, é realizada a avaliação 

do aprendido e não avaliação da aprendizagem. Há um certo repúdio por parte dos educandos 

na repetição e na forma como são tratados os conteúdos na 5ª série, principalmente na  Língua 

Portuguesa; a falta de motivação do educando é reflexão de uma prática tradicional. O “erro” 

do aluno é tratado pelo professor como fracasso, impossibilitando o crescimento na 

aprendizagem; o livro didático é usado como um fim e não como meio para ampliar as 

informações, consequentemente impossibilita o crescimento do educando, e existe um certo 

desconhecimento sobre a importância dos critérios na avaliação. Assim, há necessidade da 

fundamentação teórico-prática. Alguns professores, em sua maioria, utilizam outros 

instrumentos de avaliação além da “prova”. O objetivo de sua utilização está somente no 

aspecto quantitativo, em detrimento do qualitativo. A causa dos “erros” do aluno é atribuída 

pelo professor como consequência da deficiência das séries anteriores e pela falta de 

acompanhamento da família. Uma das dificuldades em se trabalhar os “erros” do aluno 

encontra-se justamente na dificuldade que o próprio educador tem de trabalhar seus “erros” 

em decorrência de uma formação deficiente.  

Assim, de acordo com os dados avaliados na pesquisa, conclui-se que a prática 

pedagógica desenvolvida na 5ª série do ensino fundamental com os alunos egressos das 

Classes de Aceleração urge que os professores tomem ciência da proposta das Classes de 

Aceleração para reverter a situação dos educandos na contribuição da sua formação e 

reintegração nas classes regulares, dado o valor da autoestima positiva para o bom 

desempenho escolar. Nesse sentido, seria mais desejável que esses alunos pudessem confiar 

em sua capacidade de aprender, seja qual for o conteúdo em questão. 

 É necessário, portanto, a mudança de postura na prática pedagógica e na concepção 

sobre a avaliação, passando a considerá-la como formação humanizadora e como garantia do 

direito que supera o ato de terminalidade e de medição de resultados para ser parte do 

processo de formação dos alunos e do educador na ação educativa. 

 De posse da leitura e fundamentação dos teóricos que dão sustentação a este estudo 

sobre a prática docente avaliativa, com âncora do processo formativo, contínuo e diagnóstico 

no redimensionamento da ação educativa, apresentamos algumas sugestões na perspectiva de 
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melhoria do ensino e aprendizagem e, sobretudo, contribuição com a formação dos alunos 

egressos das classes de aceleração: formação continuada de professores para avaliar as ações e 

metas definidas na proposta pedagógica da escola; realização do planejamento participativo 

para definição dos objetivos claros, coerentes com a realidade dos educandos; elaboração de 

um projeto a partir do coletivo da escola para trabalhar a integração família escola; definição 

de critérios e padrão mínimo de qualidade na prática docente avaliativa, a partir do coletivo e 

realidade da escola. O objetivo é trabalhar não só os insucessos do aluno, mas também os seus 

progressos, na perspectiva de minimizar os problemas de aprendizagens, com o 

desenvolvimento do horário pedagógico coletivo na escola e nele integrar as atividades das 

áreas do conhecimento, para definição dos critérios da avaliação, voltados para o domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo, por meio de aquisição de conhecimento, habilidades e 

formação de atitudes e valores que servem para superar as concepções tradicionais de uma 

prática avaliativa de caráter seletivo, usada apenas para classificar e promover os alunos de 

uma série para outra ou de um grau de ensino para outro. 

Nessas circunstâncias, são inúmeras as sugestões de mudanças para que se produza 

mais e melhor aprendizagem, elevando os padrões de desempenho e, consequentemente, 

aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos da 5ª série do ensino 

fundamental, egressos das classes de aceleração. 

 Portanto, espera-se que os resultados dessa investigação possam motivar a escola a 

reservar momentos para refletir de forma coletiva a ação pedagógica desenvolvida, 

especialmente na prática avaliativa, de modo que proporcione aos educandos, educadores e 

família a mudança de postura no ato da avaliar. 
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