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RESUMO: O presente artigo aborda a temática prática avaliativa na percepção de alunos e professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Como objetivo geral deste trabalho, buscamos compreender como os
professores dos Anos Inicias do Ensino Fundamental desenvolvem as suas práticas avaliativas, procurando
com os objetivos específicos, analisar qual a concepção de avaliação dos professores e como é praticada a
avaliação das aprendizagens pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental; como também
analisar como os estudantes dos anos inicias do Ensino Fundamental percebem as práticas avaliativas
desenvolvidas pelos seus professores. Foi realizado um breve estudo em textos referentes à avaliação e
práticas avaliativas. Realizamos análise documental e entrevistas semiestruturadas. Os resultados da
pesquisa apontam que os sujeitos pesquisados compreendem o que é a avaliação da aprendizagem e como
esta se faz fundamental ao processo de desenvolvimento dos educandos. Aponta ainda que a nota é a grande
preocupação dos alunos e que ao mesmo tempo abarca lugar central no contexto escolar, fazendo-se
necessárias maiores discussões sobre o ato avaliar.

Palavras-chave: Avaliação. Prática avaliativa. Alunos e professores.

RESUMEN: En este artículo se analiza la práctica de la evaluación temática de la percepción de los
estudiantes y profesores en los primeros años de la escuela primaria. Como objetivo general de este estudio,
hemos tratado de entender cómo los docentes de años que comienzo de la escuela primaria a desarrollar sus
prácticas de evaluación , en busca de los objetivos específicos , que analizan el diseño de la evaluación
docente y la forma en que se practica la evaluación del aprendizaje de los profesores en los primeros años de
Educación Primaria; así como los estudiantes analizan los primeros años de la escuela primaria perciben las
prácticas de evaluación desarrolladas por sus profesores. Un breve estudio se realizó sobre los textos de las
prácticas de evaluación y evaluación. Realizamos entrevistas semi-estructuradas y análisis documental. Los
resultados de la encuesta indican que los sujetos encuestados entienden lo que es la evaluación del
aprendizaje y la forma en que es fundamental para el proceso de desarrollo de los estudiantes . También
muestra que la nota es la principal preocupación de los estudiantes y al mismo tiempo abraza lugar central en
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el contexto de la escuela, por lo que es aún más necesaria discusión de la revisión acto.

Palabras clave: Evaluación. Prácticas de evaluación. Los estudiantes y los profesores.

Introdução

A avaliação das aprendizagens é um tema que aborda diversificadas discussões e algo que se faz presente no
cotidiano de diversas pessoas. Esta também é uma prática indispensável no processo de ensino e
aprendizagens, e ao mesmo tempo, esta relacionada à ação. Nesse aspecto, assume grande relevância no
processo educativo, pois permite obter informações e contribuir em constantes melhorias, mediante as ações
e práticas pedagógicas realizadas pelos professores.

Diante dessa afirmativa, se faz necessário que a avaliação, esteja pautada nos currículos e nos documentos
escolares, possibilitando a construção de uma aprendizagem significativa. Segundo Luckesi “[...] a avaliação
subsidia decisões a respeito da aprendizagem dos educandos, tendo em vista garantir a qualidade do
resultado que estamos construindo”. (2010, p. 85).

A partir dessa reflexão acima citada pelo o autor, destacamos também que a avaliação permite a todo o
momento, comparar se os resultados obtidos correspondem aos objetivos lançados, possibilitando ao
professor constatar progressos e ao mesmo tempo rever sua prática. Assim, a ação do professor torna-se
essencial a percepção que o aluno construirá a respeito da avaliação.

Para tanto, pensar sobre a avaliação é fundamental para um bom desempenho das atuações/ações
educativas, pois, quando esta se encontra organizada, proporciona satisfação e autonomia aos alunos e
concretiza o sucesso da atuação do professor diante da sua prática e da função social da escola.

Nesse sentido, o presente artigo aborda a temática da prática avaliativa na percepção de alunos e professores
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como objetivo geral da pesquisa buscamos compreender como os
professores dos anos inicias do Ensino Fundamental desenvolvem as suas práticas avaliativas, procurando
com os objetivos específicos, analisar qual a concepção de avaliação dos professores e como é praticada a
avaliação das aprendizagens pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental; como também
analisar como os estudantes dos anos inicias do Ensino Fundamental percebem as práticas avaliativas
desenvolvidas pelos seus professores.

O referido trabalho é resultado da pesquisa realizada no qual buscamos compreender a percepção que esses
sujeitos trazem sobre a avaliação, e como os professores desenvolvem suas práticas avaliativas, como
também compreender como os alunos as percebem, já que a avaliação é fundamental no processo de ensino
e aprendizagem dos alunos.

Aspectos históricos da avaliação

Sabemos que a avaliação é um processo que abarca constantes transformações e ao mesmo tempo torna-se
um marco de suma importância nas ações realizadas pela escola no processo histórico de ensino e
aprendizagens. Nesse sentido, percebemos que muitas foram às situações e alterações que a avaliação sofreu
durante todo o seu processo histórico. Destacamos que as primeiras ideias referentes à avaliação estavam
intimamente direcionadas ao ato de medir, assim a utilização do termo avaliação foi empregado em diversos
tempos históricos, e as primeiras ideias sobre o que seja avaliar surgiram há muitos anos atrás através das
civilizações como China, Roma e Grécia Antiga.

Na China o sistema avaliativo, emergia através de seu sistema de exames, que tinha por finalidade classificar
e possibilitar a seus cidadãos acesso aos cargos de grande prestígio. Esse sistema mantinha grande e forte
sua influência na educação do país.
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Na Grécia, Sócrates advertia o uso da autoavaliação, pois para ele, era preciso que o indivíduo buscasse
conhecer a si mesmo, para que pudessem chegar à verdade. Já os Romanos se restringiam a divulgar o
sistema grego de ensino, o adaptando conforme espírito latino. Outro meio utilizado para realizar a avaliação
foi realizado através dos exercícios orais, adotados pelas universidades da Idade Média e em seguida pelos
jesuítas. Nesse período o principal interesse das universidades era a formação de professores, no qual os
doutores medievais suscitavam novas expectativas para a avaliação.

Nessa perspectiva a avaliação torna-se uma forma mais organizada depois do século XVIII, onde surge às
primeiras escolas modernas, o livre acesso aos livros e construção das primeiras bibliotecas. Os primeiros
indícios de um sistema de avaliação destinado à aprendizagem escolar no Brasil marcam o ano de 1549 com o
ensino totalmente jesuítico.

Em seguida houve muitas outras tentativas de melhoria da forma de avaliar, no qual uma delas foi elaborada
por Mann no século XIX com o intuito de melhorar a qualidade de educação.

Nesse mesmo século, também buscando contribuir com o processo educativo J. M. Rice desenvolveu os testes
objetivos que serviam para realizar pesquisas escolares, e que mais tarde transformou-se num sistema de
testagem que objetivava medir as competências dos professores e escolas públicas.

Segundo Depresbiteris, “[...] a avaliação visa ao programa como um todo, expandindo aos propósitos
educacionais, aos currículos e incluindo relações com os outros sistemas: social, econômico e político” (1989,
p. 5). A forma de avaliar de acordo com esta última perspectiva mostra a importância do desenvolvimento do
aluno enquanto ser. Pois a avaliação deve ser desempenhada de forma integral e deve levar em conta o aluno
como um ser total e integrado e não de forma fragmentada. Nesse aspecto, essa indagação também se firma
na fala de nossa interlocutora a professora Renata ao explanar sua concepção sobre a avaliação.

A avaliação é um acompanhamento sistematizado que deve ser realizado junto
a cada aluno, proporcionando uma aprendizagem satisfatória (Profa. Renata).

Conforme opinião da professora, a avaliação deve ser vista como um processo sistemático, pilar da prática
pedagógica e da aprendizagem dos estudantes. No decorrer da história outras formas avaliativas foram
aplicadas com o intuito de melhoria e avanço educacional. Uma delas foi à ciência chamada Docimologia que
segundo De Landshere (apud DEPRESBITERIS, 1989, p. 6) diz ser “[...] a ciência do estudo sistemático dos
exames, em particular do sistema de atribuição de notas e dos comportamentos dos examinadores e
examinados”. Este novo método avaliativo quebrou a ideia de sistema único tradicional utilizado nas escolas e
repercutiu de forma crítica para trabalhar não só o sistema de notas, mas o comportamento de alunos e
educadores das escolas.

No caminhar desse processo avaliativo, e início do século XX, assim como os demais pensamentos
relacionados ao método avaliativo, Ralph Tyler (citado por DEPREBITERIS, 1989, p. 10) destaca que “[...]
muitas pessoas consideram a avaliação como sinônimo de aplicação de testes com lápis e papel [...].” e
desconhecem que existem outras formas e métodos de se avaliar. Sobre isso a profa. Nair descreve:

A avaliação deve ser vista não como um meio que classifica o aluno com
notas, mas um recurso que deve levar em consideração a sua participação nas
atividades, comportamento, presença, interesse no que esta sendo proposto.
(Profa. Nair).

Para tanto, Tyler ressalta que “[...] há muitos meios de se conseguir evidencias sobre mudanças
comportamentais [...]” defendendo a existência e inclusão de diversos procedimentos avaliativos e ao mesmo
enfatizando que a avaliação deveria julgar o comportamento dos alunos num primeiro momento e num
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segundo que avaliação deveria envolver mais de um julgamento. Contudo o termo avaliação educacional foi
indicado por Ralph Tyler em 1934.

No Brasil, só se começou a falar sobre avaliação da aprendizagem entre os anos 60 e 70, pois antes tudo se
relacionava a realização de exames. Já as proposições e práticas referentes à avaliação da aprendizagem,
assim também como em outros espaços da educação, sofreram forte influência de autores norte-americanos.

Nesse contexto, outros estudiosos da avaliação propuseram suas ideias de melhoria educacional a fim de
conseguir com que seu método avaliativo alcançasse todos os propósitos destinados ao aluno e seu
desenvolvimento enquanto aluno e cidadão.

Seguindo por este pensamento em que se da o fracasso escolar, estes novos estudos desconsideram esta
hipótese de uma única forma de avaliação. De acordo com Depresbiteris (1989, p. 10) “O papel da educação
é o de descobrir estratégias que levem essas diferenças em consideração, mas que o faça no sentido de
promover, ao máximo, o desenvolvimento do indivíduo.” Desta forma a grande diferença e o avanço nos
últimos estudos relacionados à avaliação é que este novo domínio cognitivo voltado à aprendizagem não
classifica quem aprende mais ou menos, mas da oportunidade dentro de suas especificidades de aprender e
obter bons rendimentos.

Com isso salientamos que a professora Renata concorda com essa posição ao apontar que:

O aluno aprende quando lhe é dado oportunidade de falar e expor seu
pensamento, sua opinião, proporcionando-lhe recursos para que isso aconteça
(Profa. Renata).

Já na opinião da professora Cecília, o aluno aprende:

Através do contato com recursos concretos (jogos, oficinas), entre outros,
porque dessa forma eles se desenvolvem com mais facilidades (Profa. Cecília).

Nesse sentido, percebemos que cada estudante tem sua diferença intelectual e que o domínio das
aprendizagens é para todos. Desta forma tornasse imprescindível o papel de como direcionar esse domínio a
cada particularidade, pois ao avaliar as aptidões dos alunos, torna-se necessário definir os objetivos que se
deseja alcançar. O mesmo acontece com as capacidades escolares, pois nunca terminamos algo, quando este
foca o aprender a ler ou a escrever, o conhecimento adquirido deve ser sempre melhorado.

De acordo com os estudos voltados a avaliação e suas contribuições para o processo de ensino aprendizagem
na escola, percebemos que a avaliação é um instrumento voltado para uma observação linear do
desenvolvimento do aluno. Dentro deste pensamento desenvolveram-se três modalidades de avaliação ou
tipos de avaliação, que contribuíram e ainda contribuem significativamente nesse processo, são elas a
avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa.

Avaliação das aprendizagens

Avaliação diagnóstica

Esta é realizada no início de cada período de estudos possibilitando ao professor averiguar o grau de
conhecimento, interesses que estes alunos já possuem como também diagnosticar o que não sabem. Essa
prática avaliativa, ainda visa definir a posição destes alunos e apontar também as principais causas das
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dificuldades encontradas em sua aprendizagem, não se restringindo a atribuição de dar notas.

A mesma é utilizada no processo de construção do conhecimento do aluno através de exames e exercícios
aplicados na sala de aula no início do período letivo, com o intuito de investigar as dificuldades encontradas
em busca de alternativas para novas construções. Assim para Luckesi “[...] A avaliação diagnóstica, será com
certeza, um instrumento fundamental para auxiliar cada educando no seu processo de competência e
crescimento para a autonomia [...]” (LUCKESI, 2010, p. 44), pois esta possibilitara condições ao
desenvolvimento desses alunos, tais como uma constante reflexão sobre o que devem melhorar. A escola
também deve contribuir significativamente nessa construção de competências que os alunos deverão adquirir
mediante sua aprendizagem.

A avaliação diagnóstica é indicada para que o professor possa conhecer o que os alunos aprenderam no ano
anterior, e que estão trazendo para o ano seguinte. Assim, por se tratar de diferentes pessoas, torna-se claro
que as aprendizagens ocorrem de formas diferenciadas, onde uns detém o conhecimento com mais facilidade,
enquanto outros levam mais tempo para aprender.

Esse tipo de avaliação permite ao professor conhecer as possíveis necessidades de seus alunos, permitindo a
ele adequar sua metodologia, sua prática e conteúdos trabalhados as dificuldades, favorecendo aos alunos
conscientizar-se sobre o seu desempenho. É importante que nessa modalidade haja uma constante interação
e diálogo entre os envolvidos no processo avaliativo, ou seja, alunos e professores, para que ocorra um
avanço na aquisição desses conhecimentos.

Por meio deste tipo de avaliação, o professor tem a oportunidade de conhecer quais os alunos estão aptos ou
não para obter novos conhecimentos e suas principais dificuldades. Essa modalidade é totalmente aversa a
avaliação classificatória que visa classificar o aluno de acordo com o seu desempenho, estabelecendo assim a
aprovação ou reprovação do aluno. A mesma tem por foco a obtenção de notas e nela encontra-se
internalizada a ideia de verificação da aprendizagem. Enquanto a diagnóstica preocupa-se com o aprendizado
dos alunos. Sendo assim, Luckesi destaca que:

Com a função classificatória, a avaliação constitui-se num instrumento estático
e frenador do processo de crescimento; com a função diagnóstica, ao
contrário, ela constitui-se num momento dialético do processo de avançar no
desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia, do crescimento
para a competência [...]. (LUCKESI, 2010, p. 35).

Nesse sentido, a avaliação quando voltada a aprendizagem, não deve acontecer de maneira fragmentada ou
isolada. Segundo Luckesi (2010) para que a avaliação venha a ter função diagnóstica, faz-se necessário que
esta seja compreendida, realizada e comprometida com uma visão pedagógica. A partir dessa reflexão
percebemos que a avaliação diagnóstica deve favorecer a aprendizagem dos alunos, de forma satisfatória
proporcionando ao professor os recursos e encaminhamentos adequados para esse específico processo.

Avaliação formativa

Esta é realizada durante todo o ano letivo, e seu principal objetivo é informar os resultados das
aprendizagens, obtidos por meio das atividades aos professores e alunos. Nessa modalidade também se da à
compreensão do processo de construção de conhecimentos adquiridos ao longo dos trabalhos diagnósticos
aplicados na sala de aula, oportunizando aos professores analisar se os objetivos propostos estão ou não
sendo alcançados. Para essa prática avaliativa também não se aplica o valor das notas.

Assim sendo, Perrenoud (1999, p. 78) “[...] propõe considerar como formativa toda prática de avaliação
contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em curso [...]”. No entanto, essa prática
deve cooperar de forma eficaz a regulação das aprendizagens durante o período escolar.
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A avaliação formativa tem como função básica a regulação das aprendizagens devendo ser realizada no
intuito de estimular a participação dos envolvidos nesse processo avaliativo, buscando compreender os
múltiplos caminhos existentes para a formação dos alunos, servindo também de base para o professor (a)
rever sua prática pedagógica.

Conforme Villas Boas (2008, p.33), “[...] contrariamente à avaliação classificatória, a formativa promove a
aprendizagem do aluno e do professor e o desenvolvimento da escola, sendo, portanto, aliada de todos”. Essa
prática avaliativa também possibilita acompanhar o nível de aprendizagem dos alunos, e fornecer auxílio
quando necessário a sua trajetória escolar. A mesma centra-se no diálogo, interação e objetiva as constantes
transformações do ensino.

De acordo com o descrito acima, os professores e alunos são os principais responsáveis no processo de ensino
e aprendizagem, assim, torna-se fundamental que os professores, se posicionem perante a avaliação
formativa e atuem sobre ela de forma planejada. Nesse sentido, Villas Boas destaca que:

A avaliação formativa é aquela que engloba todas as atividades desenvolvidas
pelos professores e seus alunos, com o intuito de fornecer informações a
serem usadas como feedback para reorganizar o trabalho pedagógico [...]”
(VILLAS BOAS, 2008, p. 39).

Deste modo, “[...] essa avaliação requer que se considerem as diferenças entre os alunos, para que se adapte
o trabalho às necessidades de cada um e para que se dê tratamento adequado aos seus resultados”. (VILLAS
BOAS, 2008, p. 34), levando em conta não só os critérios encontrados na avaliação, mas tornar o aluno como
o centro de todo o processo.

Deste modo, essa prática avaliativa também permite que o aluno realize reflexões sobre os objetivos que
estão lhe sendo impostos. Pois, se acontece de o aluno não aprender, o fato não acontece porque o aluno não
estuda, mas pelo fato de não compreender o modo como o professor desenvolve sua metodologia e
estabelece suas atividades.

Sendo assim, a avaliação deve proporcionar e oportunizar novas aprendizagens, desse modo Villas Boas
(2008) ressalta que a avaliação formativa no seu sentido pleno, ainda é um desafio que precisamos enfrentar.

Nesse sentido, colaborando com o pensamento da autora citada à cima, Silvia a gestora escolar define que:

A avaliação da aprendizagem seja ela, formativa ou não, é sempre um grande
desafio no contexto escolar, no qual esta é uma tarefa que o professor por
vivenciar mais esse momento, é o mais indicado e o que pode melhorar a
aprendizagem desempenhada pela avaliação (Silvia, gestora escolar).

Para tanto, se faz necessário que para avaliar no intuito de possibilitar a aprendizagem o professor deve
estabelecer metas e objetivos, pois sem estes de nada adiantara o seu trabalho. O professor deve propor
atividades que sejam significativas para os alunos, visando superar os desafios presentes no contexto
avaliativo.

Avaliação Somativa

Entende-se que esta se refere a sumário e não a soma. Nesta modalidade a avaliação engloba todos os
procedimentos educacionais. Tem uma finalidade classificatória, pois observa o desenvolvimento de
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aprendizagem do aluno. É a união dos diagnósticos adquiridos em sala de aula, de uma prova, de uma
disciplina, de um semestre, de um ano letivo, no qual visa à aplicação de notas.

Essa avaliação é utilizada para tomar decisões no final de um período pré-estabelecido para deliberar a
promoção dos alunos, os classificando conforme os níveis de aproveitamento. De acordo com Villas Boas
(2008, p. 34) “[...] a avaliação classificatória é uma das manifestações da avaliação somativa, na escola
[...]”. Assim, é usada para verificar se o aluno conseguiu aprender após um período de ensino, os conteúdos
ministrados pelos professores no processo ensino aprendizagem.

Nesse contexto, a avaliação somativa visa promover o aluno, conforme o seu desempenho e nível de
conhecimento. Para (LUCKESI, 2010, p.35) “[...] a função classificatória subtrai da prática da avaliação aquilo
que lhe é constitutivo”. Por meio da avaliação somativa, o aluno percebe seu progresso, porque o resultado
desse processo apresenta-se com mais facilidade, já que se trata de uma nota. Assim, conforme Depresbiteris
(1989) a informação sobre o desempenho do aluno é essencial, uma vez que ele é o mais interessado nesse
processo de ensino.

Por sua vez, a avaliação somativa no decorrer de seu processo avaliativo, aponta uma desvantagem, pois leva
o aluno apenas a memorizar o que lhe é ensinado, nesse aspecto verifica-se que a aprendizagem não ocorre,
pois memorizar não é aprender. Por outro lado, esta avaliação permite informar sobre o sucesso e fracasso de
determinadas metodologias, permitindo confrontar os resultados e tomar as devidas decisões sobre referido
processo. Ou seja, essa prática permite realizar correções no processo de ensino, levando a classificação.

A avaliação somativa também favorece a comparação de notas e o feedback, que é o conhecimento sobre o
retorno da aprendizagem que esta se desenvolvendo. Portanto, os resultados obtidos não devem ser
encarados como um castigo, mas como um diagnóstico que subsidie o trabalho do professor.

Nessa perspectiva, destacamos que existem diversos meios para utilizarmos essas modalidades avaliativas,
porém, as mesmas devem estar voltadas com a realidade das escolas em que se atua. Desse modo, a
avaliação somativa não acontece de forma isolada, ela atua com a avaliação diagnóstica e formativa, pois
essas três modalidades completam todo o processo avaliativo, uma depende da outra para desenvolver os
objetivos pré-estabelecidos em cada prática avaliativa.

A avaliação nos anos iniciais

A avaliação como sabemos é um recurso natural que permite a cada indivíduo obter consciência sobre tudo o
que realiza, como também das conseqüências que suas ações agregam. Assim, a avaliação precisa ser
constante, possibilitando ao professor e aos alunos rever, repensar seus objetivos, pois a mesma quando
realizada em ambiente escolar, esta não busca avaliar apenas um objeto concreto e observável, mas um
processo humano, diversificado e contínuo.

Nesse sentido, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, portanto devem ser vistos como norteadores
para a prática educacional, mostrando ao professor quando o mesmo deve realizar ajustes ao processo
educativo. Destaca ainda que a avaliação não pode ser realizada apenas em situações especificas como final
de uma atividade ou período escolar. Porém a mesma deve ser empregada visando contemplar todo o saber
que os alunos possuem, respeitando seus limites, tornando-a algo que auxilie todo o caminhar do ensino e da
aprendizagem. Assim, essa deve acontecer “contínua e sistematicamente por meio da interpretação
qualitativa do conhecimento construído pelo aluno" (BRASIL, 1997 p.81).

Nesse sentido, questionamos as professoras entrevistadas sobre em que momento de sua ação a avaliação
acontece, e as mesmas nos relataram que:

A avaliação acontece a todo o momento, pois ela é um processo continuo.
(profa. Nair)
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A avaliação acontece cotidianamente, pois a mesma é o registro das
aprendizagens das crianças, por meio dos pareceres pedagógicos da vida
escolar de cada um. (profa. Cecília).

A avaliação acontece sempre, pois como mencionei antes, ela deve ser
continua, porque a avaliação escrita deve ser feita apenas para mostrar
números ao sistema. (profa. Renata).

Percebemos na fala das professoras que a avaliação não é algo definido e acabado, mas um processo que vive
em constante transformação, mas que muitas vezes fica internalizada só na teoria. Nesse contexto, a
avaliação precisa ser desempenhada de acordo com todo processo de ensino e aprendizagem, evitando ser
realizada apenas e somente após o encerramento de etapas do trabalho.

Para que essa aprendizagem aconteça de forma a desenvolver as competências dos alunos se faz necessário
que “[...] o professor organize as situações de aprendizagem, oportunizando contato do aluno com o
ambiente, de forma real, significativa [...],” (SANT’ANNA, 1995, p.23).

De acordo com o exposto acima pela autora, a gestora escolar descreve:

Os professores devem mergulhar de corpo e alma na busca da aquisição de
novas competências e assim verificar se é possível realizar essas melhorias e
assim buscar promover os alunos de forma significativa. (Silvia gestora
escolar).

O professor deve buscar ultrapassar as barreiras do tradicionalismo, visando articular novas ações a teoria e a
prática, oferecendo melhores condições de ensino, trabalhos no coletivo e de forma interdisciplinar. Este
profissional deve ainda oportunizar o desenvolvimento de competências e habilidades, alem de
comprometer-se com sua prática, reconhecendo que o processo avaliativo necessita ser avaliado com
finalidades diferenciadas.

Nesse contexto, o professor por meio da execução de suas ações para com a aprendizagem dos alunos, deve
levá-los a compreensão do passado, superando-o e o transformado. O professor deve tornar suas ações em
atos éticos. Dessa forma, o professor por ser o mediador entre o processo de ensino e aprendizagens, deve
possibilitar aos alunos a oportunidade de eles tornarem-se o que desejam ser e não impor como ele deve ser.
Nisso, o professor esta desenvolvendo sua ética profissional.

O não desenvolvimento dessa função, ao avaliar, leva os alunos a uma constante confusão de idéias, no qual
eles apontam a seguir:

Gostaria que a professora organizasse melhor as provas, de acordo com o que
ela ensinou. Pra que a gente possa fazer só, pra que a gente possa aprender.
(aluna Bia).

Já o aluno José revela que queria a professora mudasse seu jeito quando fosse fazer a prova.

Ela devia nos dar a prova, e ao sentar na cadeira não dar dicas, ela devia
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deixar a gente pensar. (aluno Jose).

Manoel por sua vez, aponta:

A professora deveria gritar menos, realizar tarefas boas, não gritar. (aluno
Manoel).

Diante dessas considerações percebemos o quanto o professor ainda é detentor de poder, e por meio dele em
algumas situações inibi o aluno. Para tanto, é preciso que a ética esteja presente no cotidiano dos professores
e alunos, onde ambos sejam respeitados. A ética na avaliação da aprendizagem deve buscar ser norteadora
desse processo, levando aos alunos a desenvolver sua autonomia.

Considerações finais

A avaliação como sabemos, desempenha papel significativo no processo de ensino e aprendizagens dos
alunos. No entanto, precisa ser bem planejada pelo professor, no qual este deve colocar em sua prática
diária, novas estratégias de ensino, visando assim, um ensino mais eficaz, pois esta integra todo o processo
avaliativo, e por isso deve ser utilizada como um instrumento que auxilie a aprendizagem.

Desse modo, se faz necessário que se construa uma proposta pedagógica e avaliativa que transcenda os
modelos tradicionais e que considere o aluno na sua forma integral, no qual deve ser desenvolvida de forma
coletiva. Assim, é possível modificar as práticas avaliativas e para que esta transformação aconteça é preciso
que todos os envolvidos se utilizem de procedimentos e concepções adequadas ao processo educativo já que
este visto como um processo e jamais com um fim.

Dessa forma, nas entrevistas realizadas, obtivemos resultados satisfatórios e percebemos que os sujeitos
pesquisados compreendem o que é a avaliação da aprendizagem e como esta se faz fundamental ao processo
de desenvolvimento dos educandos. Esta proporcionou também compreender que em alguns momentos suas
concepções também se diferenciam.

A observação participante, por sua vez nos levou a perceber que na relação professor-aluno existe um grande
respeito por ambas às partes, como também entender que foi através das características dos pesquisados que
pudemos recolher as respostas significativas para a pesquisa.

Na análise documental, em especial o PPP e as provas analisadas percebemos que um se distancia do que
seja a avaliação; pois o mesmo não faz menção à avaliação, estando voltado apenas aos desafios do contexto
escolar e outro que remete a uma aprendizagem reprodutora de conteúdos, no qual seu maior anseio é
classificar o aluno por meio das notas.

No decorrer do trabalho percebemos que as professoras atuantes dos anos iniciais possuem a compreensão
de que a avaliação deve ser utilizada para desenvolver a aprendizagem significativa dos alunos, porém as
mesmas ainda são reprodutoras de atividades tradicionais. Assim, verificamos ainda, que é de suma
importância discutir sobre a avaliação no âmbito escolar, na tentativa de melhorar o processo de ensino e
aprendizagens.

Esse estudo possibilitou um melhor acesso as informações voltadas às práticas avaliativas, no qual os
professores demonstraram compreender o real sentido da avaliação e que esta deve mediar à aprendizagem,
apesar de ainda desenvolverem uma prática avaliativa tradicional, conforme documentos analisados.

As contribuições que se fazem presentes na pesquisa, serviram para podermos realizar uma reflexão acerca
da avaliação das aprendizagens. Possibilitou-nos ainda compreender como ocorrem as práticas avaliativas dos
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental uma vez que a avaliação volta-se a uma aprendizagem
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significativa, no qual cada aluno é responsável pela construção de seu saber.

Assim sendo, são reflexões que não estão fechadas, nem prontas ou acabadas. Em outro contexto com outros
sujeitos “novas” visões sobre o processo avaliativo poderão emergir. O que interessa ressaltarmos também
nas proposições elencadas nesse texto são as oportunidades e possibilidades de reflexão e reconstrução do
conhecimento acerca das práticas avaliativas.
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