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RESUMO 

Este trabalho tomou como tema a avaliação da aprendizagem, especificamente a sua 

devolutiva, pelo professor, na perspectiva do estudante de ensino superior. A devolutiva 

ou feedback da avaliação da aprendizagem é uma opção pedagógica que pode auxiliar o 

professor a identificar o nível de aprendizagem do aluno entre outros aspectos de seu 

desenvolvimento, via resultado de seu desempenho nas diversas modalidades de 

avaliação a que este for submetido. O estudo está vinculado à linha de pesquisa Ensino, 

Aprendizagem e Avaliação do Mestrado em Educação da Univás. O objetivo geral da 

pesquisa é conhecer expectativas que os estudantes do curso de Direito de uma instituição 

de ensino superior privada do interior do Estado de São Paulo possuem em relação às 

devolutivas das avaliações de aprendizagem feitas por seus professores. Mais 

especificamente pretende-se identificar se na perspectiva dos estudantes, como os 

professores do curso realizam a devolutiva; levantar se os alunos veem as devolutivas 

feitas pelos professores como esclarecedoras; e, verificar se os alunos acreditam que a 

devolutiva contribui para a sua aprendizagem. Para a fundamentação do estudo foram 

levantados aspectos teóricos e conceituais referentes à avaliação da aprendizagem e 

explorados os atos normativos no que tange à avaliação educacional e à avaliação da 

aprendizagem. O método, de cunho exploratório, foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa de campo, na qual se aplicou um questionário com respostas de múltipla escolha. 

Os dados foram analisados com base em uma abordagem quanti-qualitativa, de acordo 

com o levantamento das respostas dos participantes. Como resultados foi possível 

perceber uma relação implícita entre a devolutiva da avaliação da aprendizagem e a 

satisfação dos alunos no contexto do processo educacional, sobretudo em relação à 

aproximação professor aluno, pelos esclarecimentos que propicia, pela aprendizagem que 

qualifica e pelo respeito que proporciona. O processo avaliativo com a devolutiva torna-

se democrático, dinâmico e permite que se reflita sobre a avaliação da aprendizagem e o 

seu papel pedagógico de complementariedade na formação e construção do conhecimento 

do aluno. 

 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Avaliação. Devolutiva. Feedback. 

Educação Superior. 
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ABSTRACT 

This work has as its theme the assessment of learning, specifically its devolution, by the 

teacher, from the perspective of the student of Higher Education. The feedback or 

feedback from the assessment of learning is a pedagogical option that can help the teacher 

to identify the student’s level of learning among other aspects of their development, as a 

result of their performance in the various evaluation modalities to which it is submitted. 

The study is linked to the line of research Teaching, Learning and Evaluation of the 

Master in Educations of Univás. The general objective of the research is to know the 

expectations that the students of the Law Course of a Higher Education Institution (HEI) 

deprived of the interior of the State of Sao Paulo have in relation to the devolutive ones 

of the evaluations of learning made by their teachers. More specifically it is intended to 

identify whether form the perspective of the students, how the course teachers perform 

the devolution; raise if the students see the devolution made by the teachers as 

enlightening; and, verify that the students believe that the devolutive contributes to their 

learning. The theoretical and conceptual aspects related to the assessment of learning were 

explored and normative acts were explored in relation to educational evoluation and 

learning evaluation. The exploratory method was developed through a field survey, in 

which a quiz was applied with multiple choice answers. The data were analyzed based on 

a quantitative-qualitative approach, according to the survey of participants’ responses.  

As results it was possible to perceive an implicit relation between the devolution of the 

evaluation of the learning and the satisfaction of the students in the context of the 

educational process, especially in relation to the student teacher approach, the 

explanations that it provides, the learning that qualifies and the respect that it provides.  

The evaluation process with the devolutive process becomes democratic, dynamic and 

allows one to reflect on the assessment of learning and its pedagogical role of 

complementarity in the formation and construction of the student’s knowledge. 

Keywords: Learning assessment. Evaluation. Returning. Feedback. Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A avaliação é uma atividade inerente ao ser humano, pois, é natural que cada 

pessoa observe, interprete, analise e depois avalie. Portanto, o hábito de avaliar está 

presente na humanidade e é exercido em vários momentos e ocasiões. A experiência como 

professor de Teoria da Linguagem e Discurso Jurídico, bem como de algumas disciplinas 

específicas de Direito, sobretudo do ramo Público, no curso de Direito de uma IES 

privada do interior do Estado de São Paulo, mostrou-me que não só a preparação das 

aulas, a forma de lecioná-las, ou o estímulo aos alunos para que sejam ávidos leitores é 

importante, a avaliação da aprendizagem também o é. 

Há casos em que a avaliação serve à concepção burocrática de atribuição de notas 

e de classificação dos alunos, e não como instrumento de apoio ao processo de ensino-

aprendizagem. Ela evidencia uma visão quase que exclusiva do sistema em aferir quais 

alunos serão aprovados e quais serão reprovados, sob a ótica do professor. A preocupação 

com a nota e com a classificação assumem papel significativo, relegando a segundo plano 

a verificação da aprendizagem. Ao se verificar o modo como as notas são concebidas, 

alguns autores apontam que elas são insuficientes para revelar o que cada aluno aprendeu 

(TORANZOS, 1996; DEMO, 1999; SORDI, 1999). 

Hoffmann (2006) assinala que é preciso considerar o propósito da avaliação e 

colocá-lo a serviço da aprendizagem, quando se pretende que a ação educativa promova 

moral e intelectualmente o aluno. No ambiente educacional, avaliar deve ser um 

mecanismo inerente ao processo de ensino-aprendizagem. Este, por não ser simples e 

requerer planejamento adequado, deve pautar-se na legislação específica e nos objetivos 

pretendidos na aprendizagem, de modo que exiba resultados e aponte diretrizes a serem 

seguidas para o aprimoramento do processo de aquisição do conhecimento. Para 

Sant’anna (2004): 

 

[...] a avaliação educativa é um processo complexo, o qual começa com a 

formulação de objetivos e requer a elaboração de meios para obter evidências 

de resultados, a interpretação de resultados para saber em que medida os 

objetivos foram alcançados e para se formular um juízo de valor. 

(SANT’ANNA, 2004, p. 28). 

 

A avaliação afere conhecimentos e habilidades dos alunos, e, na maioria das 

vezes, é um evento de sala de aula. Este, segundo Gatti (2009), a fim de ter sentido, precisa 

embasar-se na crença daquilo que o professor adota. Libâneo (1994) afirma que: 
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A aprendizagem organizada é aquela que tem por finalidade específica 

aprender determinados conhecimentos, habilidades, normas de convivência 

social. Embora isso possa ocorrer em vários lugares, é na escola que são 

organizadas as condições específicas para a transmissão e assimilação de 

conhecimentos e habilidades. (LIBÂNEO, 1994, p. 82). 

 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, (LDB/1996), em seu art. 13, trata da incumbência dos docentes no tocante à 

educação nacional, apontando a participação desses na elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino, a necessidade de que elaborem e cumpram o 

plano de trabalho, além do compromisso de zelarem pela aprendizagem dos alunos. No 

inciso V do mesmo art. 13, a lei afirma incumbir aos docentes ministrar as aulas, 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional (BRASIL, 1996). Tem-se, portanto, que a avaliação da 

aprendizagem é atividade cujo responsável por sua execução é o professor. 

Segundo Vasconcelos e Manzi (2017), há uma visão dialética ou híbrida, baseada 

nas teorias de Piaget e Vygotsky, a qual, inspirada em nuances intra e interpsicológica do 

evento aprendizagem, apontam-na como ação realizada pelo próprio aprendente. Assim, 

o professor é aquele que gerencia o processo de ensino-aprendizagem, organizando-o em 

função do aluno. Tal organização pode aprimorar-se pelo diálogo do professor com o 

aluno sobre a avaliação da aprendizagem. A devolutiva apresenta-se como um momento 

possível para que esse diálogo ocorra. 

A devolutiva da avaliação na aprendizagem ora é apresentada como retorno, ora 

é tratada como feedback. Amparado nos estudos realizados, elucida-se que tais expressões 

podem ser entendidas como sinônimas. Entende-se que a devolutiva ou feedback é o ato 

de devolução de provas ou trabalhos, escritos ou não, devidamente corrigidos aos alunos, 

com ou sem discussão deles em sala de aula, porém, com o registro dos apontamentos 

relativos aos acertos ou erros praticados. Crente que o feedback formativo pode modificar 

para melhor os resultados conseguidos pelo aluno, Shute (2008, p. 153) manifesta-se no 

sentido de que ele é “a revisão como informação comunicada para o aprendiz com a 

intenção de modificar seu comportamento ou seu modo de pensar objetivando uma 

melhoria no aprendizado”. Tal condição dá ao aluno meios para refletir sobre a sua 

própria aprendizagem e evolução, considerando as prescrições que recebe em relação ao 

seu desempenho discente. 

Neste aspecto, é relevante pensar sobre o seguinte questionamento: quais 

expectativas os alunos do curso de Direito de uma IES privada do interior do Estado de 
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São Paulo possuem em relação às devolutivas das avaliações de aprendizagem feitas por 

seus professores? A partir do problema apresentado, propõe-se como objetivo geral 

conhecer as expectativas que os estudantes do curso de Direito de uma IES privada do 

interior do Estado de São Paulo possuem em relação às devolutivas das avaliações de 

aprendizagem feitas por seus professores. Como objetivos específicos pretende-se 

identificar a visão dos estudantes sobre a forma como os professores do curso realizam a 

devolutiva; apurar se os alunos veem as devolutivas feitas pelos professores como 

esclarecedoras; e, verificar se os alunos acreditam que a devolutiva contribui para a sua 

aprendizagem. 

Conforme Luckesi (2017), a avaliação da aprendizagem na escola tem dois 

objetivos: assistir ao aluno em seu processo de desenvolvimento pessoal e formativo, com 

base no processo de ensino-aprendizagem, e, mostrar à sociedade o resultado qualitativo 

das ações educacionais realizadas em prol do aluno. A par dessas ideias a perspectiva de 

que o aluno é sujeito ativo da própria aprendizagem ajuda a sustentar esta pesquisa. Pensar 

na possibilidade de integrá-lo ao processo de ensino-aprendizagem é medida que pode o 

valoriza. Uma das condições que podem viabilizar essa ocorrência é ouvi-lo em relação 

ao que ele pensa ser viável ao seu processo de formação sob a ótica da devolutiva da 

avaliação da aprendizagem. Diante do exposto, esse estudo sobre a devolutiva da 

avaliação da aprendizagem, bem como da sua aplicabilidade, é justificado. 

Assim, pensar-se nos objetivos acima descritos e procurar respondê-los ajudará 

na compreensão do tema, e, compreendendo-o, é possível que ele seja praticado para o 

bem do ensino e da aprendizagem discente. Entende-se a devolutiva na linha do que 

aponta Romão (2011, p. 73): 

 

[...] é a possibilidade de uma reflexão sistemática em torno de erros e acertos, 

em torno de mecanismos de raciocínio que foram desencadeados na 

formulação de questões e nas respostas a elas dadas pelos alunos, constituindo-

se numa das etapas mais ricas da relação pedagógica. É nos comentários e 

discussões das provas e trabalhos corrigidos que se tem momentos 

privilegiados de aprendizagem, para ambos os lados! E sabemos como essas 

oportunidades são raras nas escolas, porque o que assistimos é, na maioria das 

vezes, à praxe da “matéria vencida” ao final da correção e à simples entrega 

dos resultados das provas. 

 

É razoável, do ponto de vista pedagógico, fomentar a interação entre os sujeitos 

no processo de ensino-aprendizagem, com a finalidade de alcançar, de forma efetiva, uma 

aprendizagem sólida e refletida, fruto da participação do aluno em sua elaboração. A 

avaliação não pode ser vista como um momento único, como uma ferramenta isolada e 

finalística, mas sim como uma prática promotora de diálogo e aprendizado, e, na linha do 
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que leciona Luckesi (2017, p. 54) “[...] uma atribuição de qualidade aos resultados da 

aprendizagem dos educandos.” A devolutiva da avaliação pode propiciar tal ocorrência, 

pois, dialogar com o aluno mostra-se pertinente para que o aprendizado ocorra. Nesse 

sentido, ensina Barriga (2008, p. 63) que: 

 

É preciso considerar que os problemas da sala de aula e concretamente os 

metodológicos, não se resolverão tornando mais rigoroso o sistema de exames. 

A história da educação mostra como tal inflexibilidade leva a um conjunto de 

fraudes (explícitas e implícitas). Necessitamos recuperar a sala de aula como 

espaço de reflexão, debate e organização de pensamentos originais. Uma vez 

alcançado isto o problema do exame será totalmente secundário. 

 

Para Severino (2007, p. 271-272), almeja-se que o professor, no exercício da 

prática avaliativa, oriente e esclareça o aluno sobre a importância dele em continuar sua 

jornada educacional. Qualquer que seja o tipo de atividade avaliativa proposta ao 

estudante, deve-se instrui-lo sobre o que se deseja que ele faça nela a partir das 

orientações pertinentes à resolução esperada. É viável que se estimule o aluno a usar mais 

sua inteligência do que a memória. 

Como instante interlocutório que é a devolutiva, professor e aluno podem discutir 

sobre os conteúdos trabalhados em aula, a forma como ocorreram, como cada um 

desempenhou seu papel, o que podem modificar ou aprimorar para que a aprendizagem 

se consolide no presente e melhore no futuro. E ainda, como as avaliações podem 

contribuir para que essas circunstâncias ocorram a bem do ensino. 

A fim de conhecer quais as expectativas que os alunos do ensino superior possuem 

sobre as devolutivas ou feedbacks das avaliações da aprendizagem, resolveu-se estudar 

as perspectivas que tem os alunos do curso de Direito de uma IES privada do interior do 

Estado de São Paulo. Foi escolhida uma IES privada, localizada no leste paulista, qual 

seja, o Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal (UNIPINHAL). Este 

tem como missão oferecer ensino de excelência, comprometido com a pesquisa e a 

extensão, no enfrentamento dos desafios que emergem da comunidade local e regional. 

A partir de informações constantes no sítio na internet da instituição 

(www.unipinhal.com.br), eis um breve histórico dela. 

O Instituto Pinhalense de Ensino, que seria a base para a instalação da primeira 

faculdade em Espírito Santo do Pinhal/SP, iniciou suas atividades em 21 de março de 

1965. A partir de então, após constituído o estatuto da Instituição, delineou-se como meta 

a implantação de Faculdade de Direito na cidade. O processo para a implantação da 

Faculdade de Direito foi elaborado e, no dia 13 de abril de 1966, o Plenário do Conselho 
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Federal de Educação aprovava o Parecer de nº 111/1966, para a criação da Faculdade de 

Direito de Pinhal, cuja autorização foi homologada pelo Decreto Federal nº 59.406, de 21 

de outubro de 1966. A Faculdade de Direito, graças à excelência de seu corpo docente, 

ganhou prestígio nos meios educacionais e jurídicos, sendo reconhecida pelo Decreto 

Federal de nº 68.462, em 2 de abril de 1971. 

Em sequência, foram realizados estudos para que o Instituto Pinhalense de Ensino 

fosse transformado em Fundação. Na época da transformação, além do curso de Direito, 

já funcionava também a Faculdade de Agronomia e Zootecnia, criada pelo Decreto 

Federal de nº 63.687, de 26 de novembro de 1968, cujo Parecer do Conselho Federal de 

Educação é o de nº 718/1968. 

A Fundação Pinhalense de Ensino, dentro de seu idealístico programa de ação, 

buscando ampliar suas áreas de atividades e procurando atender aos anseios da juventude 

e às necessidades da região onde está instalada, entrou com o processo para criação da 

Faculdade de Administração no início da década de 1970. Assim, em 12 de janeiro de 

1972 o Conselho Federal de Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de 

Administração, terceiro curso superior instalado em Espírito Santo do Pinhal. 

A seguir foi implantada a Faculdade de Medicina Veterinária, autorizada a 

funcionar através do Parecer de nº 708/1986, também do Conselho Federal de Educação. 

Esta faculdade foi reconhecida pelo Parecer de nº 34/93 e teve competente homologação 

ministerial conforme a Portaria nº 564, de 7 de abril de 1993. 

Evidencia-se, desta forma, que os cursos da Fundação Pinhalense de Ensino, todos 

devidamente reconhecidos pelo Governo Federal, foram sendo instalados 

gradativamente, demonstrando sempre o grau de maturidade da Instituição. Imbuída do 

mesmo espírito empreendedor quanto à criação de cursos superiores para a formação de 

recursos humanos e visando suprir o mercado do trabalho, criou-se, ainda, a Faculdade 

de Tecnologia em Processamento de Dados. Ela foi autorizada a funcionar através do 

Parecer do Conselho Federal de Educação em 14 de março de 1988. O reconhecimento 

se deu pelo Parecer de nº 53/1993 e pela Portaria Ministerial nº 463, de 11 de março de 

1993. 

Em 1990 a IES solicitou junto ao Conselho Federal de Educação, autorização para 

sua transformação em Universidade, cujo processo tomou o nº 23001.000544/90-60. Em 

1999 transformou-se no Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal 

(CREUPI). Foram criados nos dois anos subsequentes nove novos cursos e duas 

habilitações: Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda, Educação 
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Física, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Farmácia, Fisioterapia, Letras, 

Turismo e Normal Superior (posteriormente transformado em Pedagogia). Foram 

também criadas as habilitações de Marketing e Comércio Exterior para o curso de 

Administração, o qual já existia. 

A partir de abril de 2005 a denominação da instituição mudou de CREUPI para 

UNIPINHAL, conforme o Estatuto e Regimento Geral aprovados pelo Ministério da 

Educação. Desde então, o Centro Universitário oferece os seguintes cursos de graduação: 

Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 

Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia de Computação, Engenharia 

Mecatrônica, Farmácia, Fisioterapia, Letras, Medicina Veterinária e Pedagogia. Há 

também a oferta do curso de Gastronomia, de caráter tecnológico. 

Todos os cursos em funcionamento obedecem a missão institucional e as diretrizes 

pedagógicas, atendendo à realidade regional e tendo sido implantados em função desta. 

Contam com corpo docente qualificado, acervo bibliográfico atualizado, além de uma 

estrutura física satisfatória, com mais de 30.000 metros quadrados de área construída, 

destinada às salas de aulas teóricas e práticas, e aos laboratórios experimentais. Há 

também um complexo desportivo para o lazer dos estudantes. O espaço físico encontra-

se em condições satisfatórias para abrigar os cursos, com amplas e boas acomodações 

para todos. Essas características ressaltam o cuidado com a melhoria contínua dos fatores 

que influenciam e compõem a vida institucional na busca do oferecimento de ensino de 

qualidade. Além disso, conta com um corpo docente qualificado, composto em sua 

maioria por doutores e mestres. 

Toda a comunidade acadêmica guia-se em conseguir aquilo que constitui a IES: 

ensino, pesquisa e extensão, por meio de prestação de serviços de qualidade à 

comunidade. Esta tríade constitui o núcleo inseparável de um processo educativo único, 

que consolida os ideais do UNIPINHAL mediante a integração com a comunidade, 

respondendo aos anseios e demandas da região. 

Feito o registro histórico da IES, buscou-se conhecer quais as expectativas que os 

alunos do curso de Direito dela possuem em relação às devolutivas de aprendizagem feitas 

por seus professores. Identificou-se a visão dos alunos quanto à apresentação de 

devolutiva por todos os professores do curso, descobriu-se como eles veem as devolutivas 

feitas pelos professores e que elas são esclarecedoras; verificou-se também que os alunos 

acreditam que a devolutiva contribui para a sua aprendizagem. Todos esses pontos foram 
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objeto de levantamento de dados, regular apresentação e competente discussão, com as 

conclusões expostas a partir de reflexões do pesquisador. 

Para tanto, apresentam-se as seções que descrevem o estudo. Inicialmente, na 

primeira seção, fez-se uma introdução do tema a fim de nortear as diretrizes a serem 

delineadas ao longo do trabalho. Na segunda seção apresentou-se uma contextualização 

referente à avaliação da aprendizagem, nela são expostos um breve histórico e algumas 

definições. Em seguida, na terceira seção, mencionam-se os tipos de avaliação da 

aprendizagem, quais sejam, a avaliação diagnóstica, formativa e somativa, detalhando-se 

cada um deles. O que é devolutiva e o que é feedback no processo avaliativo é relatado 

na sequência, na quarta seção, ocasião em que também se apontam as similaridades 

existentes entre os termos. 

Após essa referenciação preambular, na quinta seção, são apresentados o contexto 

constitucional e legal relativo à educação e à avaliação da aprendizagem no Brasil. Do 

ponto de vista das constituições brasileiras, faz-se um resgate desde 1824, com a primeira 

constituição, até a atual, a de 1988. No âmbito legislativo foram analisadas as leis de 

diretrizes e bases brasileiras, bem como os aspectos normativos da avaliação da 

aprendizagem no ensino superior, destacando-se, por pertinência, a normatização da 

avaliação da aprendizagem no curso de Direito. 

A sexta seção cuida de apresentar os métodos utilizados para na pesquisa. Nela 

são divulgadas informações relativas aos participantes, aos procedimentos éticos relativos 

ao caso, ao instrumento utilizado, ao procedimento de coleta dos dados e à forma de 

tratamento e discussão desses dados. 

Na sétima seção são mostrados os resultados alcançados e as discussões 

realizadas. Nesta concentram-se as informações mais significativas da pesquisa, as quais 

apontam as perspectivas dos participantes respondentes. 

Por fim, na seção oitava, tem-se as conclusões finais, as quais arrematam o 

trabalho e expressam a visão do pesquisador diante do que apurou e estudou. As 

conclusões também abrem oportunidade para outras análises e possibilidades, as quais 

podem ocorrer com pesquisas ou estudos futuros. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

2.1 HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO 

 

A avaliação sempre existiu, sobretudo quanto aos indivíduos em relação aos 

conhecimentos e atitudes que cada um demonstra. A atividade pedagógica dos padres 

jesuítas no século XVI insere a avaliação no contexto do ensino. Tal fenômeno se dá a 

partir de um documento pedagógico conhecido como Ratio Studiorum. Sobre o 

documento sabe-se que: 

 

O manual contém 467 regras, cobrindo todas as atividades dos agentes 

envolvidos ao ensino. Iniciava pelas regras do provincial, depois do reitor, do 

prefeito de estudos, dos professores de modo geral, de cada matéria de ensino; 

incluía também as regras da prova escrita, a distribuição de prêmios, do bedel, 

dos alunos e por fim as regras das diversas academias. Além das regras e das 

normas, o Ratio apresenta os níveis de ensino (Humanidades, Filosofia e 

Teologia) e as disciplinas que os alunos deveriam cumprir (TOYSHIMA; 

COSTA, 2012, p. 3). 

 

A tradição da avaliação escolar por meio de exames escolares foi sistematizada 

nos séculos XVI e XVII, em função da modernização do ensino àquela época. Apesar da 

trajetória de mudanças no cenário educacional, quanto aos exames escolares, estes ainda 

são praticados com poucas modificações em relação às suas formas originais. A proposta 

de uso e divulgação da expressão avaliação da aprendizagem surgiu no século XX. No 

Brasil tal proposição teve destaque com a LDB/1996, muito por influência da 

Constituição Federal de 1988, da redemocratização do país e de duras críticas impingidas 

ao modelo autoritário de ensino na ocasião. Apesar do amparo constitucional e de 

previsão legal, sua execução tem pouco relevo e expressividade nas escolas pátrias, tanto 

públicas quanto privadas (LUCKESI, 2017). O autor continua: 

 

Os exames escolares, da forma como foram sistematizados nesse período, têm 

aproximadamente quinhentos anos de vigência. Eles são conhecidos e 

utilizados a milênios (eram utilizados na China 3.000 anos antes da era cristã 

para selecionar soldados para o exército), mas, da forma como eles são 

praticados ainda hoje na escola, têm suas configurações situadas no período 

acima indicado. (LUCKESI, 2017, p. 28). 

 

Quanto à prática docente e a certificação da aprendizagem do aluno, tanto no 

decorrer da história como nos dias atuais, instituições de ensino e professores têm nos 

exames, nas provas e na memorização de conteúdos seu método de aferição referente ao 

aprendizado. Ao professor é dada a condução do método que de fato mensura 

aprendizado, a qualidade de aprendizagem e aquisição de conhecimento, ou de qualquer 
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processo de mudança no contexto avaliativo. Portanto, faz-se necessária “a presença de 

professores eficazmente formados, comprometidos e desse modo motivados, que sejam 

ao mesmo tempo sensíveis às possibilidades e contribuições de todos seus alunos, dentro 

de um contexto que ofereça condições para essa aquisição” (BERNSTEIN, 1998, p. 126-

127). 

Souza (2012) afirma que no início do século XX, Thorndike elabora uma teoria 

embasada na hipótese de se aferir mudanças nos comportamentos dos seres humanos, e 

este fato sustenta a origem da avaliação da aprendizagem. Tal ideia ganha espaço no 

cenário da educação e os estudos relativos à avaliação de desempenho dos educandos 

apoiados na mensuração em testes padronizados também aumentam. Continua a autora e 

afirma que Ralph Tyler, em 1930, foi o primeiro a propor e divulgar o termo “avaliação 

da aprendizagem” com a intenção de advertir para a atenção necessária que os professores 

deviam oferecer à aprendizagem dos alunos. Seus estudos o levaram a sugerir um sistema 

de ensino no qual os resultados esperados seriam alcançados seguindo-se quatro 

premissas, eram elas: ensinar alguma coisa, diagnosticar seu alcance, seguir em frente 

caso a aprendizagem fosse satisfatória, e, sendo insatisfatório o resultado, reorientar as 

ações para buscar a satisfatoriedade almejada. 

Na década de 1930 foi proposta a educação por objetivos, cujo princípio é a 

formulação destes e a verificação se eles foram atingidos (LUCKESI, 2017). A partir da 

observação da legislação brasileira desde 1931, percebe-se mudanças na concepção de 

avaliação. Na ocasião predominavam os procedimentos de atribuição de notas aos alunos 

por intermédio de sua performance nas provas e exames. Avaliava-se para selecionar os 

alunos que alcançassem êxito e por consequência tivessem condições de prosseguir em 

seus estudos. Prevalecia a imparcialidade e a inflexibilidade, e a avaliação era realizada 

mediante prova, arguição oral e trabalhos práticos, todos sob a responsabilidade do 

professor (SOUSA, 2009). 

Para Sousa (2009), na legislação brasileira, em especial no Decreto nº 

19.890/1931, nem sequer era utilizado o termo avaliação. Para ela, é perceptível naquele 

período que a avaliação da aprendizagem é compreendida como um meio de se outorgar 

notas a alunos em razão de terem executado provas ou exames. A autora ainda menciona 

que “a avaliação é entendida como procedimento de medida e tem por finalidade a 

classificação do aluno, com base nas notas obtidas, tendo em vista a seleção daqueles com 

condições de prosseguir nos estudos.” (SOUSA, 2009, p. 3). 



21 

Já nas décadas de 1940 e 1950, a concepção de avaliação começou a sofrer 

mudanças. A partir de então foi vista como um mecanismo de mensuração capaz de 

evidenciar o desempenho dos alunos nos exames e exercícios. Com orientação objetiva, 

avaliava os alunos mediante exercícios e provas. A proposta de Ralph Tyler, chamada de 

“avaliação por objetivos”, ganhou destaque a partir de 1960, ocasião em que foi difundida 

com maior amplitude. Sobre o prisma avaliativo cita que: 

 

[...] a avaliação é o processo destinado a verificar o grau em que mudanças 

comportamentais estão ocorrendo (...). A avaliação deve julgar o 

comportamento dos alunos, pois o que se pretende em educação é justamente 

modificar tais comportamentos (TYLER, 1949, p. 106). 

 

De 1961 até início de 1970, avaliar passa a ser um procedimento apto a julgar o 

aproveitamento do aluno quanto ao seu grau de satisfatoriedade para a série em curso. 

Por meio de medição, visa selecionar aqueles em condições de serem promovidos à série 

seguinte. Os princípios de continuidade e compatibilidade com o trabalho desenvolvido 

guiam as avaliações, as quais são realizadas mediante provas, exames e outros 

instrumentos adotados pelo professor, Sousa (2009). 

Com referência ao período de 1970 até os dias atuais, Sousa (2009) afirma que a 

lógica de avaliar passa a impor que se verifique até que ponto foram atingidos os objetivos 

educacionais, o que se faz com amparo nos princípios da continuidade, amplitude e 

compatibilidade com os objetivos preestabelecidos. Fato que se mantém é a realização da 

avaliação amparada em instrumentos feitos pelo professor. A autora conclui seu 

pensamento do seguinte modo: 

 

A finalidade da avaliação, até ser aprovada a lei de 1961, era apenas 

classificatória, sendo-lhe acrescida, a partir de 1971, a função de 

retroinformação. Nesse sentido, as Leis nº 5.692/71 e nº 9.394/96 preveem 

mecanismos, tais como a recuperação e possibilidade de avanços na trajetória 

escolar, que tem por objetivo enfatizar a avaliação como meio de 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos. (SOUSA, 2009, p. 15). 

 

Nota-se que a avaliação, em razão dos estudos teóricos que produziu, propiciou 

debates que chegaram à seara política. Estes provocaram discussões e mudanças, as quais 

refletiram sobremaneira na legislação educacional regulamentadora. Avaliar é essencial, 

não avaliar é catastrófico. No entanto, a avaliação deve ser adequada, tempestiva, 

coerente e acorde com as normas em vigor. Na lição de Penna Firme (1988, p. 48), “se a 

falta de avaliação é grave, igualmente prejudicial é a sua inadequação”. 

Observa-se que ao longo do tempo houve alterações em relação à concepção de 

avaliação relacionada à legislação: no início ela julgava o desempenho do aluno, de forma 
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imparcial e objetiva, considerando os acertos e os erros apresentados nas questões de 

provas e exames; em seguida, a avaliação da aprendizagem pautou sua verificação em 

critérios expressos nos objetivos estipulados, bem como em ser realizada de forma ampla 

e contínua (SOUSA, 2000). 

2.2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: DEFINIÇÕES 

Na educação, o modelo de avaliação da aprendizagem deve auxiliar o aluno no 

desenvolvimento de graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e 

atitudes, concedendo-lhe meios para atingir os objetivos planejados. A avaliação afere 

conhecimentos e habilidades dos alunos, e, na maioria das vezes, é um evento de sala de 

aula, o qual, segundo Gatti (2009), para que demonstre sua fundamentação, deve ter por 

base a crença do que o professor pratica. 

A avaliação deve constituir-se em um procedimento continuado, o qual analise de 

modo permanente a marcha do aluno e o estimule a ser produtivo na elaboração de seu 

aprendizado. A avaliação da aprendizagem faz parte do cotidiano dos agentes 

educacionais, sejam eles professores, alunos, gestores, enfim, dos envolvidos com esse 

fenômeno educativo e social. 

Para Melo e Urbanetz (2008, p. 112) no local e horário da aula o professor precisa 

converter os estudos técnicos que menciona no currículo em conhecimentos acessíveis a 

serem repassados aos alunos, por meio da elaboração de instrumentos e do 

desenvolvimento de didáticas capazes de alcançá-los de modo satisfatório. Conforme 

Jorba e Sanmartí (2003, p. 24-25) “é sobre a avaliação que gira o trabalho escolar. [...] 

um bom dispositivo de avaliação deve estar a serviço de uma pedagogia diferenciada 

capaz de dar resposta aos interesses e dificuldades de cada aluno”. 

Afirma Esteban (2000) que a avaliação sempre foi uma atividade com caráter de 

controle, a qual pretendia selecionar e, portanto, incluir alguns e excluir outros. Percebe-

se assim que a avaliação pode ser usada para inferir certa seletividade do ensino. Soares 

(1981) ensina que: 

 

[...] a avaliação, sob uma falsa aparência de neutralidade e objetividade, é o 

instrumento por excelência de que lança mão o sistema de ensino para o 

controle das oportunidades educacionais e para dissimulação das 

desigualdades sociais, que ela oculta sob a fantasia do dom natural e do mérito 

individual conquistado. Sua utilização, tal como se dá na maior parte dos países 

e, particularmente, nos países subdesenvolvidos, não incrementa as 

oportunidades educacionais e sociais... mas, ao contrário, restringe-as e 
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orienta-as no sentido mais conveniente à manutenção da hierarquia social. 

(SOARES, 1981). 

 

A avaliação decorre da relação entre professor e aluno, sobretudo no ambiente de 

sala de aula, local no qual aquele age de modo a facilitar o aprendizado deste. “A 

avaliação só será eficiente e eficaz se ocorrer de forma interativa entre professores e 

alunos, ambos caminhando na mesma direção, em busca dos mesmos objetivos” 

(SANT’ANNA, 2004, p. 27). Sousa (2000), ao mencionar sobre o espaço pedagógico, 

aponta que a avaliação de sala de aula tem por escopo analisar como o ensino e a 

aprendizagem ocorrem, diagnosticando-os. Sant’anna (2004) afirma que: 

 

[...] a avaliação educativa é um processo complexo, o qual começa com a 

formulação de objetivos e requer a elaboração de meios para obter evidências 

de resultados, a interpretação de resultados para saber em que medida os 

objetivos foram alcançados e para se formular um juízo de valor. 

(SANT’ANNA, 2004, p. 28). 

 

Para alcançar uma pedagogia emancipada, a avaliação é um elemento importante 

no contexto dos conhecimentos e habilidades atingidos pelo aluno. Ela coopera na 

construção da conscientização, e por tal característica não deve causar temor ou medo, 

mas sim, progresso de aprendizagem ao aluno. Desse modo, devem ser articulados 

mecanismos que suscitem constante assistência ao aluno, na intenção de identificar 

eventuais dificuldades na aprendizagem, as quais possam ser sanadas ao longo do 

percurso educacional. Méndez (2002) assevera que: 

 

Se fazemos da avaliação um processo contínuo, não há razão para o fracasso, 

pois sempre chegaremos a tempo de agir e interagir inteligentemente no 

momento oportuno, quando o sujeito necessita de nossa orientação e de nossa 

ajuda para evitar que qualquer falha detectada torne-se definitiva. (MÉNDEZ, 

2002, p. 17). 

 

Camargo (2010, p. 10) ressalta que “a avaliação tem que ser um momento de 

aprendizagem que permita repensar e mudar a ação, um instrumento de comunicação que 

facilite a construção do conhecimento em sala de aula”. Portanto, ela é mais um elemento 

no processo avaliativo, posto que compõe um sistema contínuo, planejado e colocado à 

disposição do aluno e de seu aprendizado. Haydt (1997, p. 13) assinala que: “a avaliação 

é um processo contínuo e sistemático”, e ela “[...] não pode ser esporádica nem 

improvisada, mas, ao contrário, deve ser constante e planejada”. 

É clara a noção de aplicabilidade e função da avaliação da aprendizagem. 

Enquanto integrante do processo educacional ela é assim citada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para os ciclos do ensino fundamental, primeiro e segundo. 
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A concepção de avaliação dos Parâmetros Curriculares Nacionais vai além da 

visão tradicional, que focaliza o controle externo do aluno mediante notas ou 

conceitos, para ser compreendida como parte integrante e intrínseca ao 

processo educacional. 

[...] A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão 

contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho 

e a retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos 

como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo grupo. 

Para o aluno, é o instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, 

dificuldades e possibilidades para reorganização de seu investimento na tarefa 

de aprender. Para a escola, possibilita definir prioridades e localizar quais 

aspectos das ações educacionais demandam maior apoio. (BRASIL, 1997, p. 

55) 

 

A definição de avaliação é tratada por muitos autores e as suas concepções são 

apresentadas de formas distintas. Infere-se que: 

 

[...] a avaliação é concebida e praticada de diversas maneiras. Pode ser vista 

como instrumento de medida destinado à verificação da aprendizagem ou 

como meio de diagnóstico para subsidiar a análise e reflexão das atividades de 

ensino e acompanhamento do aluno. (CAVALCANTE; MELLO, 2015, p. 

427). 

 

O ato de avaliar é próprio da pessoa humana e lhe permite medir os conhecimentos 

adquiridos em relação a determinada ocorrência ou fato. Para Ávila, referenciado por 

Both (2008, p. 40), “avaliar é a ação de apreciar em seu justo valor um ser”. A avaliação 

integra as atividades humanas passíveis de reflexão, e no campo pedagógico condiz com 

uma atividade técnica na qual o professor, provido de intenções e alicerçado em 

concepções distintas, usa de suas experiências e habilidades para chegar ao aluno e com 

ele dialogar sobre sua aquisição de conhecimentos e a sua aprendizagem. No ambiente 

escolar é um instrumento indispensável, pois colabora na verificação dos conhecimentos, 

atitudes ou aptidões que os alunos adquiriram. Para Victor Noll (1965, p. 15), “o 

importante não é que o processo seja denominado testar, medir ou avaliar, mas sim que 

se determine o progresso ou o status do estudante com relação ao objetivo visado.” 

No entanto, a avaliação não é somente avaliar o aluno em sua conjuntura no 

âmbito escolar, ela também deve promover educação. Nesse sentido, Freire (1978) 

argumenta que a avaliação pode contribuir para a educação quando intenta libertar e 

oferecer caminhos seguros aos alunos. Para ele uma educação emancipadora: 

 

[...] não se faz de ‘A’ para ‘B’ ou de ‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ com ‘B’, 

mediatizados pelo mundo – um mundo que impressiona e desafia a um e a 

outro, originando visões ou pontos de vistas sobre ele... Nesse processo 

dialógico (...) a incidência da ação é a realidade a ser transformada (FREIRE, 

1978, p. 98-99). 
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A avaliação colabora ao diagnosticar situações e apontar meios para que se sanem 

dificuldades do processo de aprendizagem. Espera-se que ela proporcione condições para 

uma tomada de decisão efetiva. Com tal posicionamento, ganham a educação e o aluno, 

pois, o ato pedagógico qualificado gera eficiência. Nesta mesma direção Both (2012, p. 

98) ensina que “a avaliação e a aprendizagem têm como finalidade a educação, formando 

um conjunto pedagógico que resulta na qualificação do indivíduo.” Para tanto, enquanto 

matriz processual, a avaliação deve mostrar-se apropriada a reconhecer, medir, apurar e 

examinar as alterações da conduta e desempenho do aluno, do professor e do sistema em 

si, certificando se a produção do conhecimento ocorreu, seja na teoria ou na prática 

(SANT’ANNA, 2004, p. 29-30). 

De outra parte, essa análise avaliativa precisa ser holística e ater-se ao progresso 

e crescimento intelectual do aluno. A avaliação não pode gerar apenas uma menção 

numérica, ele deve ir além disto. Colotto (1972) argumenta que é comum no universo 

escolar usar-se de números, as chamadas notas, para avaliar aspectos dos 

comportamentos, tendo caráter de valores, quando na verdade são apenas referenciais 

numéricos em uma escala, não se concebendo como avaliação propriamente dita. Nesse 

sentido também o ensinamento de Antunes (2002, p. 54) ao mencionar que “o processo 

de avaliação da aprendizagem consiste essencialmente em determinar se os objetivos 

educacionais estão sendo realmente alcançados pelo programa do currículo e do ensino”. 

Assim, avalia, compreende e delibera sobre resultados, confrontando o que se alcançou 

com o que havia sido planejado (HAYDT, 1997). Portanto, a avaliação permite que se 

constate se houve ou não aprendizado, o que provoca reflexões entre alunos e professores 

quanto às atividades e propostas afetas ao trabalho escolar. Tal condição evidencia que: 

 

Refletir é também avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer objetivos 

etc. Daí os critérios de avaliação, que condicionam seus resultados estejam 

sempre subordinados a finalidades e objetivos previamente estabelecidos para 

qualquer prática, seja ela educativa, social, política ou outra. (DEMO, 1999, p. 

1). 

 

Haydt (1997) coaduna-se com a ideia ao declarar que quando se utiliza o termo 

avaliar, a referência é não só aos aspectos quantitativos da aprendizagem, mas, também, 

aos qualitativos, de modo a aglutinar a obtenção de conhecimentos e os saberes próprios 

dos conteúdos curriculares aliados às habilidades, interesses, hábitos estudantis e 

ajustamentos, seja no contexto pessoal ou social. Há uma plêiade de ganhos em função 

da combinação desses aspectos, e o que se pretende é potencializar a aprendizagem do 

aluno. Corrobora essa assertiva Both (2008, p. 49), para quem “a avaliação é o processo 
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que consiste em ajudar alguém a enxergar mais claramente o que está tentando fazer 

(enxergar)”. 

Nesse sentido e para esse propósito devem trabalhar as instituições, os professores 

e os alunos. Salienta-se que a atuação dos dois últimos, se promovida a partir do diálogo 

entre eles, assegurará a retroalimentação do ensino, acarretando ganhos a ambos 

(CAVALCANTE; MELLO, 2015). A avaliação da aprendizagem contribui para essa 

ocorrência. Uma das formas possíveis é por meio da devolutiva do professor ao aluno em 

relação ao processo avaliativo, tema este que será desenvolvido adiante. 

Assim, percebe-se a ideia de avaliação contínua do desempenho do aluno, e com 

ela, a lógica da processualidade, da perduração ao longo do tempo. Portanto, ele precisa 

ser observado e acompanhado em sua trajetória, sendo-lhe oferecido os meios necessários 

para o êxito de sua aquisição de conhecimentos. Entendida como cumulativa, a avaliação 

mostra a performance do aluno e aponta ao professor itens que favoreçam a sua ação 

enquanto condutor pedagógico do processo formativo. 

Integrantes de uma mesma ação, na avaliação da aprendizagem os aspectos 

qualitativos e os quantitativos se complementam. Do ponto de vista da prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, esta se dá no campo da individualidade, e os 

primeiros sobressaem por contribuírem com resultados mais reflexivos, sobretudo no 

desenvolvimento das habilidades e relações humanas, o que favorece a análise e a 

individualização do atendimento. A esfera quantitativa tem seu valor e indica os 

resultados necessários para a formulação de decisões mais abrangentes, em um contexto 

de coletividade. 

Com referência à ação pedagógica e aos resultados da avaliação no decorrer do 

período estudantil, considerando-se a jornada do aluno e a sua formação no tempo, o 

processo avaliativo deve permitir a agregação de valores e conhecimentos. Logo, espera-

se que a avaliação no transcorrer do percurso assegure aprendizado efetivo ao aluno. A 

verificação com registro em um momento singular evidencia a ocasião, o que é ínfimo 

diante da grandeza do que significa a avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Ela 

“consiste em verificar em que medida os objetivos instrucionais foram atingidos, ou seja, 

verificar se a ação pedagógica conseguiu realizar as mudanças comportamentais 

propostas (HAYDT, 1997, p. 30). 

Assim, a avaliação fornecerá meios para se planejar o ensino, definir objetivos da 

aprendizagem, selecionar conteúdos, escolher a metodologia mais adequada, aprimorar 

as condições para que se produza conhecimento, possibilitar o seu comprometimento com 
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a aprendizagem, e também, melhorar a relação professor aluno (BOTH, 2012, p. 108-

110). “O planejamento define os resultados e os meios a serem atingidos; a execução 

constrói resultados; e a avaliação serve de instrumento de verificação dos resultados 

planejados que estão sendo obtidos [...]” (LUCKESI, 2017, p. 149-150). Para alcançar 

esses propósitos o sistema avaliativo pode se valer de diferentes modos, posto que, em 

essência, a avaliação objetiva beneficiar o progresso da aprendizagem. 

Segundo Haydt (1997, p. 16) há três tipos de avaliação da aprendizagem escolar, 

os quais demonstram três funções básicas: “diagnosticar, controlar e classificar”. O papel 

da avaliação é cumprir as funções designativas de sua finalidade. Neto e Aquino (2009, 

p. 225) mencionam que “em avaliação não se julga nem se classifica, mas, sim, se 

diagnostica e se intervém em favor da melhoria dos resultados do desempenho dos 

educandos.” Relacionadas a essas funções, quanto à verificação do nível de aprendizagem 

dos alunos, há três modalidades de avaliação, a “diagnóstica, formativa e somativa” 

(HAYDT, 1997, p. 16). 
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3 TIPOS DE AVALIAÇÃO: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA E SOMATIVA 

A premissa é a de que a avaliação da aprendizagem se dá em benefício do aluno e 

compõe um processo contínuo e dinâmico, o qual requer, para sua existência, 

conhecimento do cenário, julgamento de hipóteses e proposição de novas condutas e 

ações por parte do professor. Ao escrever sobre a concepção da avaliação, Parcerisa 

(2003, p. 11) afirma que: “Trata-se de uma concepção da avaliação como um processo 

constituído por três fases: coleta de informação, análise e tomada de decisões”. 

Essa concepção norteia a linha de desenvolvimento do estudo contido neste 

trabalho. A seguir serão apresentadas as visões diagnóstica, formativa e somativa da 

avaliação da aprendizagem. 

3.1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

A avaliação diagnóstica comumente ocorre no começo de um período letivo ou 

curso, a fim de que o professor verifique se os conhecimentos prévios dos alunos lhes dão 

base para obter outras aprendizagens, (HAYDT, 1997, p. 16). É possível que esse tipo de 

avaliação ocorra em momentos distintos da trajetória educacional do aluno. Assim, ela 

poderá ser inicial, intercalar e final. 

Ao ser aplicada na fase inicial dos processos educativos, a avaliação diagnóstica 

revela o conhecimento preliminar do aluno e as eventuais lacunas de conhecimento que 

ele possui, as quais, com planejamento e método conveniente, devem ser supridas pelo 

professor a partir do alcance dos objetivos elaborados. Ela proporciona a coleta de 

subsídios para que o professor adéque seu plano de ensino e prepare suas aulas de modo 

que favoreça, melhore a aprendizagem do aluno. Em momentos intercalares ou finais 

também podem ser usadas essas sondagens. Em geral, é uma avaliação feita sem a 

finalidade de atribuir nota ao aluno. 

Enquanto diagnóstica, a avaliação pode ser externa ao processo de ensino-

aprendizagem. Dessa forma, visa reconhecer o perfil dos indivíduos de maneira prévia ao 

início das atividades educacionais para não comprometer o trabalho do professor 

(RABELO, 1998, p. 72). Essa avaliação inicial oferece meios para que se saiba se é 

necessária uma ação introdutória com os alunos, os quais são distintos entre si e por isso 

possuem necessidades diferentes, antes de se propor novos conhecimentos, ou mesmo a 

retomada destes, se se mostraram insatisfatórios na ocasião (CAMARGO, 2010). Quando 

se avalia o aluno quer-se também identificar falhas em sua aprendizagem, e solucioná-las 
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ou, simplesmente, testá-lo sobre os conhecimentos recebidos nas aulas para classificá-lo. 

Será esse último o intuito da avaliação da aprendizagem? Não. 

Ao se diagnosticar as dificuldades é possível reconhecer e tipificar circunstâncias 

pertinentes ao professor ou ao aluno, realçando aquelas de natureza cognitiva ou afetivo-

emocional. Luckesi (2000, p. 9) afirma que “[...] para avaliar, o primeiro ato básico é o 

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

configurem o estado de aprendizagem do educando ou dos educandos”. Essa avaliação 

não se ocupa de avaliar só o que o aluno já estudou, mas também as capacidades que 

possui. 

O professor adquire uma visão ampla e personalizada dos alunos, a qual lhe 

permite traçar um plano de ensino que atenda às demandas próprias de cada um. As 

deficiências de aprendizagem encontradas pela avaliação orientarão no desenvolvimento 

de um método de ensino que priorize as características dos alunos. O resultado levará o 

professor a ajustar os conteúdos de forma que potencialize a aprendizagem, a partir do 

que o aluno já sabe. 

O processo de aprendizagem ganha com essa avaliação quando ela é “utilizada 

para detectar e informar as habilidades, capacidades, interesses apresentados pelos 

educandos, e que pontos do conteúdo devem ser adequadamente trabalhados” 

(TAVARES, 2001, p. 37). O diagnóstico dará ao professor condições de conceber 

estratégias de ação que solucionem as deficiências identificadas, quais sejam de 

conhecimento ou habilidade. Portanto, a decisão por uma forma capaz de gerar 

possibilidades aos alunos cabe ao professor, o qual, munido de informações, orientará e 

regulará o processo de ensino-aprendizagem. 

Esse tipo de avaliação pode ocorrer com o uso de diferentes instrumentos. O 

professor verificará aquele que lhe dê melhores condições de se aproximar do aluno e 

com ele dialogar. Quanto mais o professor souber da vida acadêmica do aluno melhor 

contribuirá com ele em sua aprendizagem. 

Conhecer o aluno e não o classificar é um meio de integrá-lo ao contexto de sua 

formação. “Devido às diferenças individuais, alguns alunos aprendem mais rapidamente 

do que outros” (HAYDT, 1997, p. 20), e isto, por si só, já faz uma classificação natural 

entre eles, sendo desnecessário que o professor também os classifique. Um dos papéis do 

professor no processo de ensino-aprendizagem é colaborar na aquisição do conhecimento 

do aluno, e, para tanto, observará se as suas atitudes são satisfatórias para facilitar o 

desempenho educacional daquele. A avaliação é um momento propício para a ocorrência 
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dessa situação. Luckesi (2017, p. 35) afirma que “A função classificatória subtrai da 

prática da avaliação aquilo que lhe é constitutivo: a obrigatoriedade da tomada de decisão 

quanto à ação, quando ela está avaliando uma ação.” 

Com o diagnóstico são conhecidas várias situações em um processo avaliativo. 

Ele orienta diretrizes e expressa linhas de ação, as quais refletem o que já se alcançou 

frente ao pretendido. Essa condição diagnóstica viabiliza que se olhe o aluno a partir de 

sua natureza humana, sua experiência de vida e sua jornada educativa. Há em cada um 

uma história de aprendizagem que, de alguma forma, pode ser aproveitada em favor de 

sua formação. 

3.2 AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Libâneo (1994) defende que a avaliação é uma tarefa didática de grande relevância 

para o trabalho do professor. Para verificar se há êxito na formação do aluno e se ela 

alcança os objetivos, habilidades e atitudes esperados, outro tipo de avaliação é a 

formativa. Ela concede ao aluno que se auto motive em função da análise que faz de si 

próprio e do conhecimento que adquiriu. “É principalmente através da avaliação 

formativa que o aluno conhece seus erros e acertos e encontra estímulo para um estudo 

sistemático. (HAYDT, 1997, p. 17-18). 

Como processual e continuada, a avaliação formativa perdura ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem. Para Tavares (2001, p. 37) ela será “[...] executada 

durante o processo de ensino, com o intuito de informar como está o desenvolvimento do 

educando.” Assim, as finalidades deste tipo de avaliação vão além da atribuição de notas 

aos alunos, pois, contribuem para o realce de pontos positivos e negativos do processo 

educativo a partir das informações que gera. A avaliação deve ir além. Nesse sentido, 

Hoffman (2005) esclarece que: 

 

[...] conceber e nomear o ”fazer testes”, o “dar notas”, por avaliação é uma 

atitude simplista e ingênua! Significa reduzir o processo avaliativo, de 

acompanhamento e ação com base na reflexão, a parcos instrumentos 

auxiliares desse processo, como se nomeássemos por bisturi um procedimento 

cirúrgico. (HOFFMAN, 2005, p. 46). 

 

Ela proporciona ao professor que adapte as suas tarefas, modificando-as, de modo 

que garantam hipóteses favoráveis ao aluno durante seu período de estudos. Ela oferece 

dados para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e verifica se os objetivos foram 

ou não atingidos. Essa possibilidade de acompanhamento do aluno no decorrer de suas 
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atividades escolares permite que eventuais dificuldades sejam vistas, e, por conseguinte, 

que haja reformulação da ação de ensino, e assim, o aprendizado ocorra como 

previamente estipulado. Há a lógica da função controle, peculiar na avaliação formativa, 

como ensina (HAYDT, 1997, p. 17). 

A avaliação formativa não só fornece dados ao professor, mas também ao aluno, 

para que ele saiba como está seu desempenho no aprendizado. É assim que ela assume a 

dimensão orientadora, ajudando no processo de recuperação para que sua aprendizagem 

avance em direção aos objetivos que foram propostos pelo professor (HAYDT, 1997). 

Este tipo de avaliação, aliada às possibilidades e ao diálogo que a devolutiva 

proporciona, aponta caminhos e dá condições para que professores e alunos possam rever 

métodos, conteúdos e formas de atuação, a fim de que ajustem o que for inadequado, e 

por sua vez, potencializem aquelas atitudes e atividades que satisfaçam ao planejamento 

e sejam positivas. Sua contribuição para alavancar a aprendizagem é visível. Perrenoud 

(1999) menciona que: 

 

Incontestavelmente, a lógica formativa ganhou importância. Pouco a pouco, 

denunciam-se os limites que lhe impõem as lógicas de seleção. Esquece-se que 

elas reinaram sozinhas, durante décadas. A democratização do ensino e a busca 

de uma pedagogia mais diferenciada fizeram emergir, e depois se difundir, a 

lógica formativa, de modo que hoje em dia as forças e a legitimidade de ambas 

estão mais equilibradas. (PERRENOUD, 1999, p. 18). 

 

A avaliação há de ser integrativa e contemplar aspectos que ajudem no 

aprimoramento do processo educacional. Espera-se que a avaliação seja uma ação 

pedagógica processual capaz de romper com as concepções que levam à seleção, 

classificação e exclusão, haja vista que estas representam um cenário que não condiz com 

a matriz construtora de conhecimento que o ensino almeja. A avaliação da aprendizagem 

precisa estar a serviço do desenvolvimento e da formação do aluno. Nesta linha Hoffmann 

(2005) propõe que: 

 

Para que se reconstrua o significado da ação avaliativa de acompanhamento 

permanente do desenvolvimento do educando, é necessário revitalizá-la do 

dinamismo que encerra a ação, reflexão, ação. Ou seja, concebê-la 

indissociável da educação, observadora e investigativa no sentido de favorecer 

e ampliar as possibilidades próprias do educando. (HOFFMANN, 2005, p. 32). 

 

O processo educacional para se desenvolver requer constante acompanhamento. 

Dessa forma, estimular e incentivar o estudo é uma das funções da avaliação, pois, como 

parte do processo educacional, possui capacidade de apresentar elementos que 

contribuam para a sua reorganização. Ela não é instrumento de tortura e punição, mas sim 
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de motivação para o aluno (CAMARGO, 2010, p. 23). No âmbito da processualidade que 

evoca: 

A avaliação formativa consiste na prática da avaliação contínua realizada 

durante o processo de ensino e aprendizagem, com a finalidade de melhorar as 

aprendizagens em curso, por meio de um processo de regulação permanente. 

Professores e alunos estão empenhados em verificar o que se sabe, como se 

aprende o que não se sabe para indicar os passos a seguir, o que favorece o 

desenvolvimento pelo aluno da prática de aprender a aprender. A avaliação 

formativa é um procedimento de regulação permanente da aprendizagem 

realizado por aquele que aprende. (BONIOL; VIAL apud WACHOWICZ; 

ROMANOWSKI, 2003, p. 126). 

 

Hoffmann (2005) mostra que a avaliação é um reflexo do educador sobre sua 

realidade. A avaliação, enquanto fornecedora de informações ao professor sobre o 

desempenho do aluno, assume o papel de capacitar a tomada de decisões e permitir que 

se monitore o escopo da aprendizagem. A determinação dos resultados alcançados mostra 

o que se conseguiu cumprir em relação à programação inicial e o que ainda deve ser 

executado. Para avaliar é necessário ter objetivos e eles são oriundos de planejamentos 

que lhes garantam ser cumpridos, haja vista que, se ausentes, o professor não conseguirá 

avaliar seus alunos, pois, não terá parâmetros para estabelecer uma análise gradativa. 

Parcerisa (2003) afirma que: 

 

Se não atingimos as três fases do processo, fazemos uso incompleto da 

avaliação e, talvez, a estejamos usando para outras funções que desvirtuam seu 

sentido real e sua potencialidade educativa (por exemplo, quando convertemos 

a capacidade de avaliar que tem o professor em um instrumento ameaçador 

para impor disciplina na aula). (PARCERISA, 2003, p. 12). 

 

Aprender é um processo no qual o aluno adquire, modifica, reestrutura e 

complementa seus conhecimentos a partir das atividades pedagógicas que realiza e dos 

estudos que efetua. Então, “[...] se um estudante não aprende, não é apenas porque não 

estuda ou não possui as capacidades mínimas: a causa pode estar nas atividades que lhe 

são propostas” (JORBA; SANMARTÍ, 2003, p. 30). Mostra-se necessário pensar na 

avaliação como um instrumento a serviço da construção do aprendizado do aluno, e assim, 

possuir características que realcem os aspectos qualitativos do processo de ensino e 

aprendizagem. Esse entendimento é defendido por Esteban (2008) quando afirma que: 

 

O processo de avaliação do resultado escolar dos alunos e alunas está 

profundamente marcado pela necessidade de criação de uma cultura sobre 

avaliação que ultrapasse os limites da técnica e incorpore em sua dinâmica a 

dimensão ética. (ESTEBAN, 2008, p. 8). 

 

O “objetivo da avaliação formativa não é atribuir nota ou um certificado para o 

aluno, mas ajudar tanto professor como aluno a se deter na aprendizagem específica 
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necessária ao domínio da matéria” (Bloom; Hastings e Madaus, 1983, p. 67 apud 

CAMARGO, 2010, p. 28). É necessário acabar com a visão da classificação na avaliação, 

a fim de fortalecer o seu caráter de dinamicidade e constância durante a trajetória 

educacional do aluno. Conforme Hadji (2001, p. 20): 

 

O professor que será informado dos efeitos reais de seu trabalho pedagógico, 

poderá regular sua ação a partir disso. O aluno, que não somente saberá onde 

anda, mas poderá tomar consciência das dificuldades que encontra e tornar-se-

á capaz, na melhor das hipóteses, de reconhecer e corrigir ele próprio seus 

erros. 

 

A partir desse entendimento, professor e aluno farão da prática avaliativa um 

instrumento que lhes proporcione reorganizar o conhecimento e dar novos rumos ao 

processo de ensino-aprendizagem. Para Oliveira (2011, p. 51) “[...] a dinâmica da 

avaliação é complexa e não linear, pois necessita ajustar-se aos percursos individuais de 

aprendizagem que se dão no coletivo e em múltiplas dimensões.” A construção de um 

modelo diferenciado de avaliação, o qual tenha como essência a aprendizagem, requer 

que se saiba que “por trás de qualquer proposta didático-pedagógica se esconde uma 

concepção do valor que se atribui ao ensino, assim como certas ideias mais ou menos 

formalizadas em relação aos processos de ensinar e aprender.” (ZABALA, 1998, p. 23). 

Assim, como dispositivo apto a direcionar a atuação do professor, a avaliação 

indica a evolução do aluno e a trajetória do seu aprendizado. Neste sentido, ela remete a 

que se contextualize a atuação conjunta do professor e do aluno, pois: 

 

A avaliação não é um processo em si mesmo, não é um fim, mas um meio 

articulado ao planejamento, ao ensino e à aprendizagem que procura informar 

como os objetivos do trabalho pedagógico estão se concretizando, tendo como 

referência, principalmente, as necessidades socioeducativas dos aprendentes. 

(SILVA, 2004, p. 60). 

 

Como agregadora do aluno ao processo de aquisição do próprio conhecimento e 

promotora de diálogo entre professor e aluno, a devolutiva ou feedback da avaliação da 

aprendizagem é elemento contributivo. Essa ação pode fazer de alunos e professores 

agentes dinâmicos e que discutem sobre o processo avaliativo, conscientes da importância 

de suas atuações ativas na construção da aprendizagem. Assim, feedback ou devolutiva 

oportunizam aprendizagem ao aluno. 

3.3 AVALIAÇÃO SOMATIVA 

Por ser parte de um conjunto que visa a formação do aluno, a avaliação constitui, 

portanto, elemento hábil a compor o processo educacional, e, quando se olha para o final 
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deste, tem-se a avaliação somativa. Ela possui a finalidade de observar, depois que todo 

o conteúdo foi trabalhado, se o aluno aprendeu, e, diante disto, se resumirá em uma nota 

final (CAMARGO, 2010). A avaliação somativa é a que encerra uma fase de 

aprendizagem mediante a verificação das habilidades e dos conhecimentos adquiridos 

pelo aluno, ocasionando-lhe uma pontuação certificatória. Sua função é classificar os 

resultados de aprendizagem que o aluno conseguiu em um certo período, conforme os 

critérios anteriormente definidos (HAYDT, 1997, p. 19). A autora também menciona que: 

 

A avaliação somativa, com função classificatória, realiza-se ao final de um 

curso, período letivo ou unidade de ensino, e consiste em classificar os alunos 

de acordo com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, 

geralmente tendo em vista sua promoção de uma série para outra, ou de um 

grau para outro. (HAYDT, 1997, p. 18). 

 

Nesta modalidade de avaliação a escolha pormenorizada de objetivos pertinentes 

é essencial, conforme parâmetros que representem a importância de síntese que encerra. 

É ela a forma que permite, com certa pertinência, uma decisão referente à progressão ou 

à retenção do aluno, pois compara resultados gerais que autorizam observar a progressão 

dele frente aos objetivos antes definidos. Assim, mediante comparação, o aluno é 

classificado a partir de seu nível de conhecimento e rendimento alcançado. 

 

É com esse propósito que é utilizada a avaliação somativa, com função 

classificatória, pois ela consiste em classificar os resultados da aprendizagem 

alcançados pelos alunos ao final de um semestre, ano ou curso, de acordo com 

níveis de aproveitamento preestabelecidos. Portanto, consiste em atribuir ao 

aluno uma nota ou conceito final para fins de promoção. Tradicionalmente é 

com essa função que a avaliação tem sido mais usada na escola. (HAYDT, 

1997, p. 25). 

 

É um resultado globalizante do desenvolvimento dos conhecimentos e 

competências, no entanto, registra-se que nem sempre esse tipo de avaliação consegue 

expressar as capacidades e atitudes do aluno. Assim, a avaliação somativa fornece um 

resumo da informação disponível. É o tipo de avaliação que aponta, considerando os 

critérios que estipule, ao final de um período pré-fixado, o que o aluno aprendeu. 

Presta-se à comparação de resultados obtidos com diferentes alunos, métodos e 

materiais de ensino, e, portanto, conforme ensina Luckesi (2002) a avaliação com a 

função apenas de classificar alunos não auxilia o desenvolvimento e nem o crescimento 

destes na aprendizagem. Em outra ocasião, ensina que se tiver “[...] função classificatória, 

a avaliação constitui-se num instrumento estático e frenador do processo de crescimento” 

(LUCKESI, 2017, p. 35). Portanto, consoante Lüdke e Mediano (1997) a avaliação não 

deve apenas mostrar o rendimento do aluno a fim de que ele seja aprovado ou reprovado. 
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Tem-se assim que ela deve atentar-se à qualidade do ensino, à forma e método de atuação 

do professor e ao incentivo do progresso do aluno. 

É preciso que a avaliação promova aprendizagem de qualidade e que oportunize 

ao aluno o alcance de benefícios educacionais. A mera atribuição de notas é um meio de 

controlar os alunos, fazendo com que eles realizem as atividades propostas pelo professor 

e se mantenham disciplinados durante a aula. A nota registrada ao término de cada 

período ou ciclo de ensino enseja o olhar de um momento e não de uma trajetória. A 

avaliação é mais que isso, e pode servir como elemento complementar do processo de 

ensino e dar qualidade à aprendizagem, conforme leciona Luckesi (2002). 

 

A avaliação da aprendizagem existe propriamente para garantir a qualidade da 

aprendizagem do aluno. Ela tem a função de possibilitar uma qualificação da 

aprendizagem do educando. Observar bem que estamos falando de 

qualificação do educando e não de classificação. (LUCKESI, 2002, p. 66). 

 

A avaliação da aprendizagem como competente da atividade pedagógica a cargo 

do professor, não só na perspectiva cognitiva, mas também no que tange aos enfoques 

afetivos e sociais que vivencia com o aluno, é um instrumento que assegura ao professor 

monitorar a trajetória educacional do aluno e verificar o cumprimento do plano de ensino. 

Garante que se acompanhe o desenvolvimento do aluno na construção do seu 

conhecimento e também viabiliza ao professor que tome decisões amparado em 

resultados que expressem a sua metodologia de trabalho. 

Considerando-se tais premissas, é válido indagar o que representa a nota no 

sistema escolar: “Um mero símbolo pelo qual se aprova ou reprova o aluno, ou uma 

informação quantitativa que deve ser descrita qualitativamente, para que melhorias sejam 

efetuadas no processo de ensino?” (DEPRESBITERIS, 1997, p. 72). A avaliação da 

aprendizagem precisa estar a serviço do aluno e garantir-lhe condições que o favoreçam 

em sua vida estudantil, além de assegurar incrementos que alavanquem o seu processo de 

ensino em todos os seus segmentos. 

A avaliação escolar da aprendizagem não deve despertar nos alunos sentimento 

de competição nem pressão que lhes cause desconforto em realizá-la. Há o risco do 

sentimento de fracasso, marca de desmerecimento e de insuficiência criada pelo aluno em 

relação ao seu desempenho, condição que em nada contribui com seu aprendizado. A 

ideia de juízo compara a performance de um aluno com a de outro, olhando de forma 

exclusiva para a quantidade de informação ou conhecimento que ele reteve. Há que se 

pensar em uma avaliação que seja capaz de aumentar o potencial de aprendizagem do 
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aluno de maneira a lhe fornecer conhecimento e a habilitá-lo a um nível posterior de 

ensino. Nesse sentido, a fim de verificar um determinado ciclo de ensino, “a avaliação 

somativa é uma avaliação muito geral, que serve como ponto de apoio para atribuir notas, 

classificar o aluno e transmitir os resultados em termos quantitativos, feita no final de um 

período” (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 100). 

O aluno pode ter ainda, eventualmente, o pensamento de que a avaliação é 

mecanismo de punição, pois, sente-se prejudicado em relação ao que desempenhou e à 

nota que obteve. A avaliação não pode evidenciar caráter inibidor ou punitivo ao aluno, 

pois, esse não é o seu papel. Ela deve estar alinhada à proposta político-pedagógica da 

escola, e assim, auxiliar na formação intelectual e humana daquele. Conforme ensina 

Silva (2000): 

 

Nessa trajetória do ensino, da aprendizagem, da avaliação, o professor precisa 

ficar alerta, dialogar, argumentar, expor, estimular o debate sem, no entanto, 

assumir o ato pedagógico como se fosse o todo-poderoso. Enfim, a avaliação 

que possibilita crescimento, gera discussão, debates, funda-se numa relação 

dialógica e dialética. Implica feedback. Entretanto, em hipótese alguma, a 

avaliação poderá significar punição. (SILVA, 2000, p. 7). 

 

A ação de ensinar, o ato de aprender e a avaliação da aprendizagem devem formar 

um conjunto hermético, apto a gerar conhecimento a partir de atividades harmônicas, 

pertinentes e justas. Os resultados desses componentes serão verificados por avaliações 

que em suas diferentes formas e tipos, permitam uma análise detalhada do processo de 

ensino. Essas formas de agir promovem questionamento e reflexão, e com isso 

possibilitam que se criem estratégias para atender as demandas encontradas. Luckesi 

(2017) declara que: 

 

No que se refere ao ensino e à aprendizagem, a avaliação tem sido executada 

como se existisse independente do projeto pedagógico e do processo de ensino 

e, por isso, tem-se destinado exclusivamente a uma atribuição de notas e 

conceitos aos alunos. Não cumprindo a sua verdadeira função de mecanismo a 

serviço da construção do melhor resultado possível, uma vez que tem sido 

usada de forma classificatória e não diagnóstica. (LUCKESI, 2017, p. 150). 

 

Após uma breve explanação dos tipos de avaliação, verificou-se que eles se 

complementam. Isso mostra que é possível ao professor atuar pedagogicamente em prol 

de uma avaliação aprofundada da aprendizagem dos seus alunos. Para isso, deverá utilizar 

diferentes meios e formas de avaliar e considerar a avaliação um processo formativo de 

todos os envolvidos. O processo avaliativo pode incluir a devolutiva da avaliação aos 

alunos como uma forma de aprimorar a aprendizagem. Na próxima seção será 

apresentado o que é e como pode ser feita a devolutiva ou feedback da avaliação.  
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4 DEVOLUTIVA E FEEDBACK NO PROCESSO AVALIATIVO 

Ao longo da vida, em diversas ocasiões, oferecemos e recebemos devolutiva de 

pessoas próximas. Conselhos e críticas podem ser vistos desse modo, portanto, como uma 

espécie de devolutiva ou feedback. A devolutiva pode ser entendida com um relato, uma 

ponderação que é dada a um indivíduo ou grupo de indivíduos sobre suas manifestações 

ou feitos. Ela pode ocorrer em ocasiões nas quais houve o alcance dos resultados 

esperados, ou, em circunstâncias nas quais eles não ocorreram conforme o que foi 

planejado. 

A devolutiva se mostra como uma ocorrência que aproxima as pessoas, que lhes 

faculta dialogar sobre uma ação específica a fim de se chegar à melhor forma de 

compreendê-la ou executá-la. Para tanto, é conveniente que os envolvidos estejam 

interessados em dialogar e preparados para ouvir elogios, críticas e recomendações, bem 

como novas ideias ou pontos de vista distintos, a fim de aprimorar as ações que cada um 

desenvolve no processo que lhe deu causa. As relações interpessoais requerem tato e lida 

respeitosa, as quais conduzem a práticas que constroem e produzem conhecimento. 

Na devolutiva há dois lados: o de quem a faz e o de quem a recebe. É viável que 

quem a faz encoraje, respeite, crie confiança em quem a recebe. Tais características 

criarão no receptor uma conduta de acolhimento, além de inseri-lo de forma ativa em um 

diálogo reflexivo que alavanque o processo de ensino-aprendizagem. Diante desse 

cenário é preciso ter sensibilidade para dar devolutiva, a fim de não gerar conflitos nem 

desgastes no transcurso do processo desenvolvido. Por outro lado, é necessário ser 

compreensivo e acolhedor quando a recebe, de modo a compreender o propósito que a 

devolutiva encerra, e, não a entender como um ato expositivo ou repreensivo. Ambos 

devem vivenciar o processo como um momento de melhoria do conhecimento, de 

aproximação entre professor e aluno com a intenção de discutirem a aprendizagem e as 

formas de aprimorá-la. 

No âmbito da educação, situações dessa natureza tem espaço e podem ser vistas 

no processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. A devolutiva feita pelo professor 

ao aluno em virtude da avaliação da aprendizagem é cenário apropriado para que tais 

ocorrências se materializem. Quando se estuda o diálogo professor aluno em razão da 

avaliação da aprendizagem, é comum a referência a esta ocasião como feedback. “Na área 

educacional, feedback refere-se à informação dada ao aluno que descreve e discute seu 

desempenho em determinada situação ou atividade (ZEFERINO et al., 2007, p. 177). 
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A avaliação da aprendizagem permite que haja diálogo entre professor e aluno 

pelo uso da devolutiva. Ela se dá por meio de uma ação educativa iniciada por anotações 

e apontamentos daquele nas atividades feitas por este, com a intenção de aprimorar o 

processo de aprendizagem. A devolutiva feita pelo professor ao aluno no contexto da 

avaliação possibilita que se dialogue sobre o desempenho deste, tanto em casos de acertos 

quanto de erros. Nos primeiros, permite que se acentuem tais pontos, já nos segundos, 

trabalha a reorientação do aprendizado, o esclarecimento de dúvidas e contribui para a 

solidificação dos conteúdos estudados. Tais características são próprias das avaliações 

formativas. Para Perrenoud (2008, p. 68) “Uma avaliação formativa (...) dá informações, 

identifica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes dos alunos e, 

portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica”. A avaliação da aprendizagem integra 

um contexto de ensino criado e desenvolvido em favor da formação do aluno. 

Tal visão legitima a democratização e a dialogicidade que podem ser construídas 

na relação professor aluno. Ensinam Arredondo e Diago (2009) que: 

 

Em primeiro lugar, há que considerar a avaliação como um processo dinâmico, 

aberto e contextualizado que se desenvolve ao longo de um período de tempo; 

não é uma ação pontual ou isolada. Em segundo lugar, não há de ser cumprido 

vários passos sucessivos durante o processo para que possam se dar as três 

características essenciais e irrenunciáveis de toda a avaliação: 1ª Obter 

informação; 2ª Formular juízos de valor; 3ª Tomar decisões. (ARREDONDO 

e DIAGO (2009, p. 38 e 39). 

 

A partir deste diálogo insere-se o aluno no processo avaliativo e ele é informado 

da importância de sua atuação na construção da própria aprendizagem. A conscientização 

do aluno quanto a essa premissa lhe permitirá ver a avaliação como uma aliada em seu 

processo formativo, e por sua vez, a devolutiva como uma oportunidade de reflexão e 

análise de comportamento e desempenho. Hoffmann (2005) afirma que a avaliação não 

deve servir só para medir o que o aluno aprendeu, mas, deve, a partir de processos 

cognitivos de feedback e autoavaliação, oportunizar aprendizagem ao aluno. O professor 

se valerá das ocorrências como oportunidades pedagógicas a fim de reorientar suas ações 

e atender as demandas do aluno. Libâneo (1991) afirma que: 

 

[...] a avaliação escolar é um componente do processo de ensino que visa, 

através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a 

correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de 

decisões em relação às atividades didáticas seguintes. (LIBÂNEO, 1991, p. 

196). 

 

Acredita-se que o diálogo professor aluno, de modo especial na devolução de 

resultados quando das avaliações, favoreça a aprendizagem e assegure a autonomia ao 



39 

aluno. Para Rodrigues (2001) é construída em um processo integral de formação humana 

que: 

 

[...] atua sobre os meios para a reprodução da vida – sua dimensão mais visível 

e prática – bem como coopera para estender a aptidão do homem para olhar, 

perceber e compreender as coisas, para se reconhecer na percepção do outro, 

construir sua própria identidade, distinguir as semelhanças e diferenças entre 

si e o mundo das coisas, entre si e outros sujeitos. (RODRIGUES, 2001, p. 

243). 

 

Sob a égide do entendimento de que “a avaliação é um julgamento de valor sobre 

manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão” 

(LUCKESI, 2017, p. 33), discutir e decidir sobre o processo de formação do aluno mostra-

se uma condição compatível com a aprendizagem. A avaliação pode “diagnosticar e 

reorientar a aprendizagem tendo em vista alcançar progressivamente os melhores 

resultados” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 198) para o aluno em sua aprendizagem. 

A conquista desses resultados pode ocorrer a partir de decisões que professor e aluno 

tomem em função da avaliação do rendimento deste, sobretudo pela devolutiva que aquele 

faz. 

Para que isso ocorra a avaliação não deve ser ato isolado nem classificatório. A 

“prática avaliativa eficiente precisa ser gradual e processual, acompanhando a rotina dos 

educandos e não como ocorre na maioria das escolas brasileiras, de forma independente 

e à parte do processo de ensino e aprendizagem (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2015, p. 198). 

Uma das formas de combate ao isolamento da avaliação pode ocorrer por meio da 

inserção do aluno como partícipe na construção do próprio aprendizado, oferecendo-lhe 

meios para que ele interaja com o professor sobre as práticas desempenhadas por eles na 

execução do processo. Esse é um desafio que pode ser superado com práticas avaliativas 

que sejam formativas e contribuam, de modo constante, para o crescimento intelectual, 

moral e social do aluno. 

O compromisso com a formação educacional do aluno requer que ele esteja 

inserido em um ambiente de ensino que lhe permita dialogar, de forma adequada e 

eficiente, em favor de sua aprendizagem. Para tanto, o cenário, as características e as 

hipóteses de ensino devem ser conhecidos e, de forma efetiva e ordenada, estarem à sua 

disposição. Por meio de avaliações pertinentes e a partir de interlocuções voltadas para o 

êxito da aprendizagem, deve-se construir uma atividade pedagógica que busque a 

qualidade do ensino, sobretudo pela devolutiva. Esta deve gerar conscientização e 

colaborar com a aprendizagem, pois ressalta as dissonâncias entre o resultado pretendido 
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e o alcançado, incentivando a mudança, e também, aponta os comportamentos adequados, 

motivando o indivíduo a repetir o acerto (ZEFERINO et al, 2007, p. 177). 

A reflexão sobre a avaliação exibe os pontos fortes e os pontos fracos e assegura 

que a execução pedagógica se dê diante de prática na qual o aluno esteja envolvido. Ela 

assegura que se monitore a aprendizagem também a partir da visão do estudante. Espera-

se que a avaliação seja profícua e garanta crescimento intelectual e assimilação de 

conteúdos, com produção de conhecimento e ganhos intelectuais para o aluno. Para 

Sant’anna (2004): 

 

A avaliação só será eficiente e eficaz se ocorrer de forma interativa entre 

professores e alunos, ambos caminhando na mesma direção, em busca dos 

mesmos objetivos. O aluno não será um indivíduo passivo; e o professor, a 

autoridade que decide o que o aluno precisa e deve saber. O professor não irá 

apresentar verdades, mas com o aluno irá investigar, problematizar, descortinar 

e, pelos erros, as melhores alternativas para superá-los. (SANT’ANNA, 2004, 

p. 27). 

 

No âmbito de uma educação que busca ser emancipatória, inclusiva e integradora, 

a avaliação da aprendizagem é um instrumento de ação. Segundo Romão (2011), este, por 

sua vez, associado à devolutiva viabiliza: 

 

[...] uma reflexão sistemática em torno de erros e acertos, em torno de 

mecanismos de raciocínio que foram desencadeados na formulação de 

questões e nas repostas a elas dadas pelos alunos, constituindo-se numa das 

etapas mais ricas da relação pedagógica. É nos comentários e discussões das 

provas e trabalhos corrigidos que se tem momentos privilegiados de 

aprendizagem, para ambos os lados! E sabemos como essas oportunidades são 

raras nas escolas, porque o que assistimos é, na maioria das vezes, à praxe da 

“matéria vencida” ao final da correção e à simples “entrega dos resultados das 

provas.” (ROMÃO, 2011, p. 73). 

 

O ato de refletir sobre o próprio desempenho é o que se espera do aluno que recebe 

devolutiva da avaliação. Cabe-lhe olhar para o que fez de modo crítico e reflexivo, a fim 

de tornar sólido em sua formação o conhecimento ali exposto. Por outro lado, também é 

viável que medite sobre as incorreções que praticou ou experienciou e, após reconsiderar 

posições e ser orientado pelo professor em relação a outras formas de ver o fato ou a 

questão, a fim de assimilar tal assertiva e compreendê-la, de modo que sua aprendizagem 

seja impactada positivamente. De tal forma, acredita-se que o aluno perceberá sua 

condição de alcance dos objetivos iniciais propostos e poderá emitir um juízo de valor 

sobre suas atitudes e desempenho. Para Abramowicz (1990): 

 

Através de uma participação ativa, criativa, crítica, individual e coletiva, 

permite-se ao indivíduo e à comunidade perceber-se, criticar-se, envolver-se, 

ajustar o curso do processo, enfim, avaliar-se. Mas, para os alunos, essa 
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participação quase inexiste, pois é o professor que decide como e quando eles 
serão avaliados. O peso da avaliação centra-se nos conteúdos explorados em 

sala de aula pelo professor, embora nem sempre o aluno tenha clareza disso. 

ABRAMOWICZ (1990, p. 116). 

 

Ao assumir responsabilidades com o próprio aprendizado o aluno fortalece sua 

autoavaliação e desperta o senso de crítica a si próprio, protagonizando-se como partícipe 

ativo no processo de ensino-aprendizagem. Observa Borges (2014, p. 326) que “[...] o 

aluno se compromete com o esforço necessário para reduzir a distância entre o que ele 

sabe e o que é capaz de fazer, entre o nível de aprendizado que está e o nível de 

capacitação a ser atingido”. Portanto, é necessário que haja compromisso por parte do 

aluno em assimilar as orientações recebidas e tomar providências quanto aos 

apontamentos que lhe forem expostos. 

De sua parte, cabe ao professor conhecer tanto o conteúdo sobre o qual lecionou 

e do qual se trata a avaliação para, de forma eficaz, respeitosa, didática e pedagógica, 

estimular e provocar interesse no aluno pela devolutiva. Borges (2014, p. 329) afirma que 

o professor deve também ser empático, ajudar o aluno a identificar seus pontos fracos e 

criar alternativas para superá-los, agindo com clareza e objetividade. O professor tem que 

despertar a reflexão do aluno sobre o que ele praticou e estimulá-lo a firmar essas ações 

ou ressignificá-las, quando for o caso. 

A devolutiva ou feedback que contribui com a aprendizagem educacional 

congrega uma ação conjunta do professor e do aluno. Ao promover essa ação o professor 

deve realçar os pontos favoráveis, visando à solução dos problemas e ao aprimoramento 

das habilidades. Além disso, é necessário que trabalhe a autoconfiança do aluno que 

recebe o feedback, que esclareça os pontos da situação atual merecedores de atenção e 

incentive a busca de melhorias em relação ao que foi estudado. Assim, despertará no 

aluno a compreensão em prol do desenvolvimento do conhecimento adquirido. Afirma 

Zeferino et al. (2007). 

 

A habilidade de dar e receber feedback melhora os resultados da 

aprendizagem, uma vez que fornece a base para a aprendizagem 

autodirecionada e para a reflexão crítica, auxilia os alunos a corrigirem seus 

erros, reforça comportamentos desejáveis e mostra como o aluno pode 

melhorar. (ZEFERINO et al., 2007, p. 176). 

 

Por outro lado, o aluno que recebe o feedback ou devolutiva há de perceber e 

aceitar os esclarecimentos que lhe são oferecidos, assumir responsabilidade por suas 

ações e adotar uma postura proativa pelo bem do seu próprio aprendizado. É razoável que 

encare a ocasião como um momento de aprendizagem, e nessa condição, que evite 
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justificar as ocorrências anteriores por quaisquer motivos que não os seus próprios 

comportamentos e atitudes. Deve se interessar e se dispor a assimilar o que lhe for 

assinalado, bem como criar uma estratégia de mudança que o ajude a prosperar com base 

nas orientações recebidas. Finalmente, o aluno precisa ter consciência de que o feedback 

descreve o comportamento que ele teve em um certo momento, em uma atividade 

específica, e não quem ele é. Dessa forma, é conveniente à sua formação que o receba 

como uma oportunidade de aprimorar-se como pessoa e como estudante, o qual é 

responsável pela lapidação do respectivo conhecimento. 

Na sequência apresenta-se um panorama referente à educação e à avaliação 

educacional do ponto de vista normativo. Analisam-se suas previsões tanto nas 

constituições federais brasileiras quanto na legislação infraconstitucional regulamentar. 
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5 A EDUCAÇÃO E A AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NO CONTEXTO 

CONSTITUCIONAL E LEGAL 

Esta seção trata do levantamento feito nas normas brasileiras, constitucionais e 

legais, relativas à educação, e, na dimensão de sua referência, aponta também as menções 

normativas a respeito da avaliação da aprendizagem. Analisar a legislação pátria em uma 

perspectiva histórica é importante, uma vez que as orientações de cada época, bem como 

as suas variações ao longo do tempo contribuem para uma visão mais abrangente e 

contextualizada do cenário atual. A legislação é quem exprime os princípios que norteiam 

as ações de um país, e no âmbito da educação, tal não é diferente. Assim, ela estabelece 

as diretrizes e aponta o norte a ser seguido para que se organize e faça funcionar o sistema 

educacional por meio dos órgãos e unidades aptos a desempenhar as atividades que lhe 

são afetas. 

A investigação promovida no histórico da legislação brasileira proporciona o 

conhecimento não só da evolução que ela obteve, mas também, a averiguação do quanto 

ela favoreceu a reflexão da atuação dos professores no desempenho de suas atividades 

referentes à avaliação da aprendizagem, seja do ponto de vista teórico ou prático. O estudo 

da legislação revela a intenção do legislador e o porquê de sua edição em um dado 

momento, haja vista o seu caráter cogente e impessoal. 

Para dissertar sobre a normatização da educação brasileira e de sua 

regulamentação, em nível hierárquico, é preciso mencionar as Constituições Federais 

(BRASIL, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988), as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1961, 1996) e os Planos Nacionais de Educação (BRASIL, 

2001, 2014). Esses são os pilares da legislação que ampara a educação nacional. No 

entanto, os dois últimos nem sempre existiram em nosso ordenamento jurídico. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira é a legislação que regulamenta 

o sistema educacional pátrio, público ou privado, em todos os seus níveis. A primeira foi 

a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e a segunda, e atual, é a Lei nº 9.394/1996. 

Esta especifica o direito à educação garantido pela Constituição Federal de 1988. 

Estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação 

escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), está previsto no art. 214 da Constituição 

Federal de 1988, o qual determina a sua elaboração de acordo os princípios fundamentais 
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da educação brasileira. Ele tem a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a 

melhoria da qualidade da educação no país. Duas leis estabeleceram planos nacionais de 

educação no país, a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, (BRASIL, 2001) e a Lei nº 

13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). 

O PNE que está em vigor é uma lei que estabelece vinte metas a serem atingidas 

no período de dez anos. Seus principais desafios se relacionam à evolução dos indicadores 

de alfabetização e inclusão, à formação continuada dos professores e à expansão do 

ensino profissionalizante para adolescentes e adultos. O PNE estabelece diretrizes, metas 

e estratégias que regem as iniciativas na área da educação do Brasil. União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios trabalham com planejamentos específicos para 

fundamentar o alcance dos objetivos previstos, considerando a situação, as demandas e 

necessidades locais, no âmbito de ação e abrangência de cada um. 

Feitas essas considerações, passa-se à apresentação da educação e da avaliação 

educacional no contexto constitucional e legal do Brasil. A evolução normativa está 

correlacionada a fatores sociais relevantes ocorridos no campo internacional e ou 

nacional. 

A primeira constituição brasileira foi elaborada por um Conselho de Estado, e foi 

outorgada, imposta ao povo pelo Imperador Dom Pedro I, em 25 de abril de 1824. É nossa 

única constituição imperial. A motivação social para sua edição foi a Proclamação da 

Independência em 1822. Sua intenção era assegurar que a emancipação política 

conseguida com a separação de Portugal tivesse respaldo jurídico. No tocante à educação, 

ela previu a gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos (art. 179, XXXII), e 

mencionou a criação de colégios e universidades nos quais seriam ensinados os elementos 

das ciências, belas letras e artes (art. 179, XXXIII), a fim de que o país oferecesse 

educação aos seus cidadãos (BRASIL, 1824). O tema educacional e sua estruturação 

foram objeto de lei pouco tempo depois quando o Imperador editou, em 1827, norma que 

tratou sobre o modo como o Estado atuaria no processo de institucionalização e difusão 

da instrução pública. No entanto, ressalta-se que nem a Constituição Imperial nem a lei 

de 1827 mencionaram a avaliação da aprendizagem em seu conteúdo. 

Em 1889 o Brasil deixa de ser Império. Há uma modificação na forma de estado 

e de governo diante da Proclamação da República. Nesse cenário surge um novo fator 

social que evidencia a necessidade de mudança do normativo principal do país, sua 

constituição. Como o processo de reformulação constitucional demandaria tempo, editou-

se legislação provisória por meio do Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, a qual 
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vigeu até que a nova constituição ficasse pronta. A primeira Constituição da República 

dos Estados Unidos do Brasil foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891, e teve como 

sua fonte inspiradora a constituição norte-americana de 1787, segundo Agra (2012). Ela 

estipulou ser atribuição privativa do Congresso Nacional legislar sobre o ensino superior 

e os demais serviços que na capital fossem reservados para o governo da União, tal como 

insculpido no art. 34, 30º (BRASIL, 1891), no entanto, tais responsabilidades limitavam-

se à esfera da União. Esta constituição deixou a cargo do Congresso Nacional, porém, 

não de forma privativa, animar no país o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem 

como criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados, e ainda, prover a 

instrução secundária no Distrito Federal nos termos do art. 35, parágrafos 2º, 3º e 4º, 

(BRASIL, 1891). Outra referência a assunto educacional que se registra é o fato da norma 

constitucional dispor no parágrafo 6º do art. 72 (BRASIL, 1891), que seria leigo o ensino 

ministrado nos estabelecimentos públicos. Esse dispositivo enfatiza a intenção da classe 

política brasileira de demonstrar a separação entre o Estado e a Igreja. 

A primeira constituição republicana nada mencionou em seu texto, de forma 

específica, sobre educação ou avaliação da aprendizagem em seu texto. Durante a maior 

parte de sua vigência a educação sequer tinha um ministério exclusivo para geri-la. Suas 

ações estavam a cargo do Ministério da Justiça, aos cuidados do Departamento Nacional 

do Ensino, órgão que era responsável pela condução dos assuntos educacionais à época. 

Nesse período os temas referentes à educação eram tratados no âmbito de cada Estado, 

pois à União cabia legislar sobre o ensino superior da capital e sobre a formação militar. 

Os cuidados com a educação, de forma mais acurada, iniciaram-se com a edição do 

Decreto nº 19.402, de 14 de novembro de 1930, o qual cria o Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública (BRASIL, 1930). 

Com esse ministério inicia-se no país uma fase de maior atenção aos assuntos 

educacionais e suas demandas. Após sua criação ocorre também, em 1931, a primeira 

reforma do ensino, implementada pelo Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931. Ela teve 

a finalidade de organizar o ensino secundário, o qual à época era composto pelo curso 

fundamental e pelo curso complementar, este exigido dos candidatos que pretendiam 

cursar o ensino superior. Sobre a avaliação da aprendizagem a reforma do ensino nada 

citou. O Decreto nº 19.890/1931 apenas se referiu às provas e aos exames, procedimentos 

estes relativos especificamente à promoção de alunos a séries subsequentes, conforme 

previa seus arts. 33 e 43 (BRASIL, 1931). A avaliação era um mero procedimento de 

classificação do aluno em função dos resultados que conseguia a partir das notas dos 
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exames e provas a que era submetido, com o fim de se saber se ele estaria ou não em 

condições de avançar de série. 

Segundo (SOUSA, 2009), os procedimentos de avaliação eram a arguição oral, os 

trabalhos práticos, as provas parciais e as provas finais, os quais ela classifica como sendo 

instrumentos de testagem. Para a autora, a reforma do ensino continuou por meio do 

Decreto nº 21.241, de 4 de abril de 1932, o qual trouxe alterações para o ensino secundário 

quanto à sua organização, porém, em relação à avaliação da aprendizagem nada 

mencionou (BRASIL, 1932). 

Devido a fatores sociais ocorridos no início dos anos 30 e considerando os ajustes 

que a recente democracia brasileira pleiteava, o país viu-se mais uma vez obrigado a 

reformular sua constituição. Agra (2012) alega que a Revolução de 1930 e o Movimento 

Constitucionalista de 1932 foram os motivos propulsores para que esta nova ordem 

constitucional, inspirada na Constituição alemã de Weimar de 1919, documento que 

encabeça a época de constituições de segunda dimensão (aquelas nas quais se sobressaem 

os direitos humanos, sobretudo os de igualdade, aí inseridos a saúde, a educação e a 

moradia) tomasse forma. 

A partir dessas circunstâncias vem à lume a Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil, em 16 de julho de 1934. O cuidado com o tema educação neste 

diploma normativo é mais visível, pois, de forma inovadora, há menção a ele. No art. 5º, 

inciso XIX vem expresso que traçar as diretrizes da educação nacional é competência 

privativa da União. Esse fato aponta a intenção de se traçar uma linha mestra, um norte 

para a educação do país a fim de que houvesse unidade em seu desenvolvimento. A 

prerrogativa de conduzir uma política expansionista coube à União. Por sua vez, ao 

descrever sobre a difusão da instrução pública em todos os seus graus, a constituição 

estabelece como comum (aquela que mais de um ente federado pode exercer) tal 

competência, e então, a atribui à União e aos Estados (BRASIL, 1934). 

Outra conquista importante do povo brasileiro é aquela estampada no art. 149 da 

referida constituição, a qual diz que a educação é direito de todos e deve ser ministrada 

pela família e pelos poderes públicos, cabendo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 

estrangeiros domiciliados no país. Ao tratar da educação e da cultura nos arts. 148 a 158, 

realça o interesse de estabelecer um plano nacional de educação. Por meio do art. 150 

prevê que compete à União fixá-lo de modo compreensivo com o ensino de todos os graus 

e ramos, comuns e especializados, e ainda, coordenar e fiscalizar a sua execução em todo 

o território do país. E prossegue: o citado plano seria elaborado pelo Conselho Nacional 
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de Educação conforme determinação do art. 152. Ele obedeceria a normas que lhe 

assegurassem organizar a educação no país, conforme previam os incisos do parágrafo 

único do art. 150. 

 

Art. 150. [...] 

Parágrafo único. [...] 

a) ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos 

adultos; 

b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o 

tornar mais acessível; 

c) liberdade de ensino em todos os graus e ramos, observadas as prescrições 

da legislação federal e da estadual; 

d) ensino, nos estabelecimentos particulares, ministrado no idioma pátrio, 

salvo o de línguas estrangeiras; 

e) limitação da matrícula à capacidade didática do estabelecimento e seleção 

por meio de provas de inteligência e aproveitamento, ou por processos 

objetivos apropriados à finalidade do curso; 

f) reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino somente 

quando assegurarem. a seus professores a estabilidade, enquanto bem 

servirem, e uma remuneração condigna. (BRASIL, 1934). 

 

A Constituição de 1934 indica em seu art. 151 que a organização e a manutenção 

de sistemas educativos permaneciam com os Estados e o Distrito Federal. Afirma, no art. 

154, que havia apoio ao ensino privado por meio da isenção de tributos a quaisquer 

estabelecimentos particulares de educação gratuita primária ou profissional, oficialmente 

considerados idôneos. De forma inaugural esta Constituição tratava de financiamento da 

educação e previa a vinculação de receitas para a educação em seu art. 156, cabendo à 

União e aos Municípios que aplicassem nunca menos de dez por cento, e os Estados e o 

Distrito Federal nunca menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos na 

manutenção e no desenvolvimento do sistema educativo (BRASIL, 1934). 

Trazia ainda no art. 157 que a União, os Estados e o Distrito Federal reservariam 

parte de seus patrimônios territoriais para a formação de fundos de educação. Segundo 

seu art. 139, com o objetivo de atingir as pessoas fora dos centros escolares, a constituição 

atribuiu às empresas onde trabalhassem mais de cinquenta pessoas a responsabilidade de 

que ofertassem ensino primário gratuito caso existisse ali ao menos dez analfabetos 

(BRASIL, 1934). Porém, embora tenha registrado inúmeras inovações, a avaliação da 

aprendizagem não foi objeto de menção pela constituição de 1934, ficando este tema, 

mais uma vez, fora do maior diploma normativo brasileiro. 

Sob a alegação de que o país poderia se ver em meio a uma guerra civil em razão 

da divergência de ideias entre os integralistas e os comunistas, o presidente Getúlio 

Dornelles Vargas centraliza o poder na pessoa do chefe do Poder Executivo, fecha o 
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Congresso Nacional e outorga, em 10 de novembro de 1937, uma nova constituição ao 

Brasil, nos moldes da Constituição Polonesa de 1935, Lenza (2012, p. 114). Ante esta 

conjuntura, passa a existir o que ficou conhecido como Estado Novo. A nova Constituição 

não trata a educação de forma expressiva e atenciosa, entretanto, pelo inciso XXIV do 

art. 16 atribui à União o poder de legislar sobre as diretrizes da educação nacional. Na 

proeminência de fortalecer o poder da União, garantiu a ela atribuição para fixar as bases 

e determinar os quadros da educação nacional, permitindo-lhe traçar as diretrizes que 

deveriam ser obedecidas na formação física, intelectual e moral da infância e da juventude 

(art. 15, IX). Em seu art. 129 assim se expressava:  

 

Art. 129.  À infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 

educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos 

Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em 

todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas 

faculdades, aptidões e tendências vocacionais. (BRASIL, 1937). 

 

Nota-se o interesse não só com a educação, mas, com o ensino também. A livre 

iniciativa em matéria de ensino é configurada quando se vê que a arte, a ciência e o ensino 

eram liberados à iniciativa individual e à de associações ou pessoas coletivas públicas e 

particulares, consoante art. 128 da constituição (BRASIL, 1937). A norma constitucional 

da época mencionava que a participação dos órgãos públicos ocorreria caso crianças e 

jovens não tivessem condições de arcar com sua educação em instituições particulares, o 

que mostrava a disposição do Estado em agir em favor da educação apenas quando as 

pessoas não pudessem fazê-lo. Embora declarasse que o ensino primário era obrigatório 

e gratuito, art. 150 primeira parte, percebe-se que o propósito do governo era assegurar o 

custeio privado do ensino. Isto se depreende da segunda parte do mesmo artigo quando 

ele afirma que havia o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados, 

mediante uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar (BRASIL, 1937). 

A respeito do ensino religioso afirmava que ele poderia ser contemplado como 

matéria do curso ordinário das escolas primárias, normais e secundárias. No entanto, 

consoante o art. 133, não poderia constituir objeto de obrigação dos mestres ou 

professores, nem de frequência compulsória por parte dos alunos. Outra marca era a 

referência ao ensino profissionalizante, art. 129, o qual era tido como importante para a 

nação (BRASIL, 1937). Esta constituição também nada aludiu sobre a avaliação da 

aprendizagem. 

Com a edição do Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, estabeleceu-se no 

Brasil a Lei Orgânica do Ensino Secundário, a qual definiu a avaliação da aprendizagem 
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em seu art. 30, e, no art. 47 apontou as finalidades dos exames de suficiência. A avaliação 

dos resultados em exercícios e em exames seria obtida por meio de notas graduadas de 

zero a dez. A norma também recomendava ao Ministério da Educação que aderisse a 

critérios e processos que assegurassem o aumento da objetividade na verificação do 

rendimento escolar e no julgamento dos exames. Já com relação aos exames de 

suficiência, decretou que eles habilitariam o aluno de qualquer série para promoção à 

série imediata, ou, o aluno da última série para prestação dos exames de licença, 

(BRASIL, 1942). 

Percebe-se pela leitura destas partes da norma que a avaliação possuía uma 

gradação escalonada numericamente, a qual, por meio classificatório, mensurava o 

desempenho do aluno nos exames e provas. Intencionava retirar dos avaliadores eventual 

subjetividade que possuíssem, pois, ao designar o uso de critérios e processos objetivos, 

definia forma clara de verificação bem como promovia certa padronização de ações e 

procedimentos. Por fim, condicionava tais características à aplicação das avaliações, 

instrumentos esses que serviam para certificar a promoção do aluno ou garantir-lhe a 

conclusão dos estudos, conforme fosse o caso. Ao que tudo indica, o que se queria 

conhecer era o domínio que o aluno conseguira nas disciplinas ensinadas. Era visível o 

caráter de objetividade da norma, o que fortalecia a ideia de verificação por parte do 

professor, a partir das regras e condições que estabelecia. Tal legislação vigorou até 1961, 

ocasião na qual deu lugar à a primeira lei de diretrizes e bases da educação. No entanto, 

uma nova mudança constitucional ocorreu. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, e do mesmo modo, do Estado Novo, 

o Brasil respira novamente ares de democracia. Nesse contexto faz-se necessária uma 

nova constituição. Assim, a 18 de setembro de 1946 é promulgada pela Assembleia 

Nacional Constituinte a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1946, 

a qual resgatou princípios das Constituições de 1891 e 1934. Das constituições até então 

elaboradas esta teve o viés mais democrático e também foi a que concedeu maior 

autonomia a Estados e Municípios. Na área educacional estabeleceu competência para a 

União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional pelo seu art. 5º, XV 

(BRASIL, 1946). Assegurou, no art. 166, que a educação é direito de todos e seria dada 

no lar e na escola, devendo inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana. Estipulou, conforme art. 167, que os poderes públicos 

ministrariam o ensino nos diferentes ramos, assim como haveria liberdade para que a 
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iniciativa privada também o fizesse, respeitadas as leis que regulassem a matéria 

(BRASIL, 1967). 

Merece destaque o registro da expressão “a legislação do ensino”, incluída pela 

primeira vez na norma constitucional brasileira. Baseado nesta premissa o legislador 

constituinte previu no art. 168 os princípios que norteavam a educação nacional. 

Salientava que o ensino primário oficial era gratuito para todos e o ensino oficial ulterior 

ao primário também o seria para quantos provassem falta ou insuficiência de recursos, 

conforme inciso II do mesmo art. 168. O citado artigo também previa que o ensino 

religioso se constituía disciplina dos horários das escolas oficiais e seria de matrícula 

facultativa, devendo ser ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, 

conforme sua manifestação, se fosse capaz, ou pelo seu representante legal ou 

responsável, art. 168, V (BRASIL, 1946). 

A sistemática do financiamento da educação com a vinculação de recursos é outro 

ponto a se salientar, pois, havia previsão de que a União aplicaria nunca menos de dez 

por cento e, Estados, Municípios e Distrito Federal nunca menos de vinte por cento da 

renda resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, art. 169. A 

União era responsável por organizar o sistema de ensino federal e o dos Territórios, por 

outro lado, este teria caráter supletivo, estendendo-se a todo o país nos limites das 

deficiências locais, conforme art. 170 (BRASIL, 1946). 

Em termos de organização, mencionava que os Estados e o Distrito Federal 

organizariam seus sistemas de ensino, os quais, para se desenvolverem, poderiam ter a 

cooperação da União no tocante a auxílio pecuniário, sendo que este, no caso do ensino 

primário, proviria do respectivo Fundo Nacional, art. 171, parágrafo único. Cada sistema 

de ensino teria obrigatoriamente serviços de assistência educacional, de modo que 

ofereceriam aos alunos necessitados condições de eficiência escolar, art. 172 (BRASIL, 

1946). Este fato evidencia o interesse da norma constitucional em se certificar que aos 

alunos seriam dadas possibilidades reais para que obtivessem êxito em sua trajetória 

escolar. 

Os avanços trazidos no texto constitucional foram base para sustentar o processo 

de busca por uma legislação própria da educação, capaz de regulamentá-la e regulá-la em 

suas especificidades e pretensões. Assim, sob a égide da constituição democrática de 1946 

é aprovada a primeira lei de diretrizes e bases da educação brasileira. Apesar das 

características positivas que trouxe, a constituição de 1946 nada previu em relação à 

avaliação da aprendizagem. 
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Depois de intenso debate no Congresso Nacional é aprovado o projeto de lei que 

fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Encaminhado ao Presidente da República 

João Belchior Marques Goulart, este sanciona o referido projeto de lei e, em 20 de 

dezembro de 1961 é publicada a Lei nº 4.024, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB/1961). Sustentada nos princípios constitucionais esta lei indicou a forma 

como o sistema educacional brasileiro atuaria, bem como regulamentou o seu 

funcionamento. Somada a essas condições, ampliou a autonomia dos órgãos estaduais e 

municipais, consentindo-lhes participação mais efetiva nas ações desempenhadas tanto 

na administração quanto nos sistemas de ensino. Assim, iniciou-se um processo de 

descentralização frente ao que era reservado com exclusividade ao Ministério da 

Educação e do Desporto. 

A referida LDB/1961 fez importante referência à avaliação da aprendizagem. O 

texto do caput do art. 39 assinalava que a apuração do rendimento escolar ficaria a cargo 

dos estabelecimentos de ensino, aos quais caberia expedir certificados de conclusão de 

séries e ciclos, e diplomas de conclusão de cursos (BRASIL, 1961). A lei obrigava que o 

rendimento escolar fosse aferido pelo estabelecimento de ensino ao qual o aluno estivesse 

vinculado, determinando que eles atestassem sobre a condição favorável ou não dele. Por 

seu turno, o parágrafo primeiro do mencionado artigo 39 afirmava que na avaliação do 

aproveitamento do aluno preponderariam os resultados alcançados durante o ano letivo 

nas atividades escolares, asseguradas ao professor, nos exames e provas, liberdade de 

formulação de questões e autoridade de julgamento (BRASIL, 1961). 

Tem-se que a avaliação do aluno consideraria as atividades escolares 

desenvolvidas no transcurso do ano letivo, todavia, com ênfase em práticas de exames e 

provas conduzidas pelo professor. Havia certa carga de subjetividade na condição 

avaliativa, pois, concedia-se liberalidade de análise e julgamento ao professor. Em que 

pese o surgimento da ideia de avaliação do aproveitamento do aluno de forma contínua 

durante o ano letivo, a legislação não foi detalhista quanto à forma e procedimentos das 

avaliações da aprendizagem. Uma visão mais acurada se consegue com o estudo dos 

Pareceres nº 102, de 9 de junho de 1962, e, nº 207, de 14 de abril de 1966, ambos do 

Conselho Federal de Educação (CFE). 

Para Sousa (2009), no que tange ao julgamento por parte do professor, inexistiam 

na legislação critérios indicativos, no entanto, com base no Parecer CFE nº 102/1962, 

aquele julgaria conforme lhe mandasse a sua consciência. O Parecer ressaltava ainda que 

dever-se-ia não só utilizar exames e provas, mas verificar a aprendizagem de maneira 
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contínua e acumulada, considerando o aproveitamento do aluno no decorrer do período 

do curso. Depreende-se do texto que ele indicava a necessidade de se saber o que o aluno 

aprendeu nas atividades escolares. O aluno deveria demonstrar, mediante os resultados 

que o seu desempenho conseguisse, estar apto a aprovação ou retenção. Em relação aos 

resultados de desempenho do aluno e à compreensão destes casos, o Parecer CFE nº 

207/1966 salientava que ao professor era dado observar, ponderar e avaliar o aluno pelo 

decorrer do ano letivo e não só pelos momentos dos exames ou provas, a fim de emitir 

seu julgamento final sobre o rendimento escolar dele. 

Aponta Sousa (2009) que a legislação à época apresentava como referenciais da 

avaliação da aprendizagem a continuidade, a compatibilidade com o que se realizou e a 

necessidade de compreensão quando da observação dos resultados conseguidos pelos 

alunos. A ideia de verificação da aprendizagem não se coadunava com a lógica do 

processo de ensino-aprendizagem, pois, a aplicação de provas e exames estava fora deste, 

sequer constando do período letivo, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 38 da 

LDB/1961 (BRASIL, 1961). Outro ponto relevante para Sousa (2009) é o desfazimento 

da concepção de padronização de julgamento do aluno, o qual se evidenciava em 

decorrência da elaboração de provas únicas, preparadas por orientação da rede estadual 

ou municipal de ensino para serem aplicadas nas unidades escolares. Devia-se privilegiar 

o trabalho do professor em sala de aula, pois, a verificação havia de ser compatível com 

o que ele ensinou. Nesta linha o Parecer CFE nº 102/1962 afirmava que há de se evitar a 

excessiva impessoalidade dos exames elaborados por especialistas sem vivência do 

processo escolar. 

A LDB/1961, pelo § 1º do art. 39, concedeu aos professores quando da avaliação 

do aproveitamento do aluno, liberalidade para formular as questões que entendessem 

viáveis e autoridade para julgar o processo avaliativo como um todo. Tal condição 

garantiu ao professor meios para agir de forma autônoma no que se refere à avaliação do 

aproveitamento do aluno. Tanto a legislação quanto os pareceres do Conselho Federal de 

Educação contribuíram para avanços sobre a compreensão de uma avaliação do 

aproveitamento do aluno mais abrangente e direcionada à realidade de cada unidade de 

ensino. 

Se houve avanços no campo da educação, sobretudo na avaliação do 

aproveitamento do aluno, e estes se firmaram a partir da publicação da LDB/1961, na 

esfera constitucional o país novamente passou por modificações sensíveis. Em 24 de 

janeiro de 1967 é promulgada uma nova constituição no Brasil. Conforme Agra (2012), 
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a motivação para sua edição foi a chegada dos militares ao governo em 1964, fato que 

culminou com a destituição do então Presidente da República João Goulart e a 

implantação de um regime autoritário. A inspiração para este diploma constitucional foi 

a constituição outorgada em 1937. Vieira (2007) afirma que: 

 

Como se viu, a Constituição de 1967 foi concebida num cenário em que 

a supressão das liberdades políticas ainda não atingira seu estágio mais 

agudo. Assim, no caso da educação, os dispositivos não chegam a 

traduzir uma ruptura com conteúdos de constituições anteriores. Antes 

expressam a presença de interesses políticos já manifestos em outras 

Cartas, sobretudo àqueles ligados ao ensino particular. A "liberdade de 

ensino", tema chave do conflito entre o público e o privado desde 

meados dos anos cinqüenta, é visível no texto produzido no regime 

militar. Outros temas advindos dos textos nacionais de 1934, 1937 e 

1946 são reeditados, fazendo com que nos dispositivos relativos à 

educação a Constituição de 1967 esteja mais próxima da LDB de 1961 

do que da legislação aprovada em pleno vigor do estado de exceção 

(VIEIRA, 2007, p. 302). 

 

A Constituição de 1967 em seu art. 8º inciso XIV, apontava competir à União 

estabelecer planos nacionais de educação, e, no inciso XVII, alínea “q” atribuía à União 

o dever de legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Em termos de garantia 

de direitos afirmava em seu art. 168 ser a educação direito de todos, podendo ser dada 

tanto no lar quanto na escola, e que, assegurada a igualdade de oportunidade, deveria 

inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade 

humana. Apontava em seu art. 176 que o ensino deveria ser ministrado nos diferentes 

graus pelos poderes públicos. Pelo art. 169 certificava que os Estados e o Distrito Federal 

organizariam os seus sistemas de ensino, e que cada um destes, obrigatoriamente, teria 

serviços de assistência educacional que assegurassem aos alunos necessitados condições 

de eficiência escolar (BRASIL, 1967). 

Quanto ao exercício da atividade educacional pela iniciativa privada, a 

Constituição de 1967 previu que o ensino privado tinha amparo técnico e financeiro dos 

poderes públicos, inclusive mediante bolsas de estudos, art. 176, § 2º (BRASIL, 1967). 

Sobre a vinculação de receitas para aplicação obrigatória em educação ou na manutenção 

e desenvolvimento do ensino por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, a Constituição de 1967 nada mencionou, o que mostrou um recuo em termos 

de garantia de direitos, pois, a certeza da destinação mínima de recursos para a 

manutenção do ensino deixou de existir. Outra vez o texto constitucional não fez qualquer 

menção sobre a avaliação da aprendizagem. 
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Agra (2012) afirma que a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, 

deu novo texto à Constituição de 1967, no entanto, ela, na verdade, não foi formalmente 

uma constituição, mas, uma emenda ao texto de 1967. Em linhas gerais, a constituição 

tornou-se mais rígida em suas disposições, graças ao endurecimento do regime militar, 

amparado de modo peculiar no Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. 

Entretanto, em relação às matérias educacionais ou sobre avaliação da aprendizagem nada 

acrescentou, contudo, seu art. 178 incluiu no texto constitucional a possibilidade de as 

empresas comerciais, industriais e agrícolas concorrerem, mediante contribuição do 

salário-educação, para a manutenção do ensino primário (BRASIL, 1969). 

É necessário dizer que a LDB/1961 foi recepcionada pela Constituição de 1967, o 

que significa que seus dispositivos se mantiveram em vigor e com aplicabilidade em todo 

o território nacional. Durante a vigência da constituição de 1967 dois diplomas legais 

contribuíram para marcar a história da educação nacional. O primeiro foi a Lei nº 5.540, 

de 28 de novembro de 1968, a qual fixou normas de organização e funcionamento do 

ensino superior e sua articulação com a escola média. O segundo foi a Lei nº 5.692, de 11 

de agosto de 1971, a qual fixou diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus. Esta lei 

previa que a responsabilidade pelo acompanhamento e análise do rendimento escolar, o 

qual compreendia a avaliação de aproveitamento e a conferência de assiduidade, cabia 

aos estabelecimentos de ensino. 

A Lei nº 5.692/1971 ao tratar da avaliação do aproveitamento, em seu art. 14, o 

fazia aludindo à aferição do aproveitamento escolar mediante notas ou menções, 

realçando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados do período letivo 

sobre os da prova final. Citava que a verificação do rendimento escolar ficaria a cargo 

dos estabelecimentos de ensino, nos termos do que dispusesse a norma regimental, 

compreendendo a avaliação do aproveitamento e a apuração da assiduidade do aluno 

(BRASIL, 1971). Percebe-se que o propósito normativo era saber se ele alcançou nota, 

ou, de alguma forma, conseguiu menção do professor e, portanto, possuía condições de 

ser promovido. 

Considerando que a lei tratava a avaliação do aproveitamento de forma genérica, 

sem especificar sobre método, conteúdo ou forma de se avaliar, outra vez o auxílio do 

Conselho Federal de Educação foi necessário. O Parecer CFE nº 360/1974 afirmou que a 

aprendizagem não se restringia à aquisição de conhecimentos. Ela integrava um processo 

por envolver a formação de conceitos, a aquisição de habilidades e a formação de atitudes 

a partir das potencialidades do aluno. Nota-se que a orientação do parecer intenta 
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fomentar o ensino e a aprendizagem, facultando meios para que se analise o planejamento 

escolar implementado, sua concretização ou não, bem como os avanços e desempenhos 

dos alunos e as potencialidades destes. 

Para Sousa (2009) a ideia de avaliação classificatória constante das normas 

regulamentares evidencia os conhecimentos e habilidades que se requer do aluno em 

relação a cada série que frequenta. O Parecer CFE nº 360/1974 mencionou um sistema de 

avanços progressivos, o qual visava adequar os objetivos educacionais às potencialidades 

de cada aluno, avaliando o aproveitamento deles em função de suas capacidades. A 

natureza classificatória da avaliação seria extinta se o sistema de avanços progressivos 

fosse acolhido no país. Apesar desta visão inovadora quanto à avaliação do 

aproveitamento do aluno ter sido trazida para o meio escolar, a avaliação da aprendizagem 

não fora inserida no texto legislativo brasileiro. 

Além de não constar de lei, o tema avaliação da aprendizagem também não foi 

alçado ao texto constitucional, no entanto, outro fora restabelecido. O retrocesso 

concernente à vinculação de receitas para aplicação obrigatória em educação ou na 

manutenção e desenvolvimento do ensino por parte da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, impingido ao país pela constituição de 1967, foi corrigido no 

início dos anos 80. Por meio da Emenda Constitucional nº 24, de 1º de dezembro de 1983, 

as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal inseriram no texto da 

constituição, mais precisamente como § 4º do art. 176, a obrigatoriedade de aplicação 

anual, pela União, de nunca menos de treze por cento e, pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, de no mínimo vinte e cinco por cento da renda resultante dos impostos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1983). Desta forma, se restabeleceu 

a garantia mínima de financiamento da educação pública no Brasil. 

Também no ano de 1983 toma força a ideia de mudança do regime de condução 

do país. A sociedade mostrava-se insatisfeita com o regime autoritário imposto pelos 

militares desde 1964. Assim, em 18 de abril de 1983 o então deputado federal, Dante de 

Oliveira, apresentou a Proposta de Emenda à Constituição nº 5/83, pela qual propunha a 

eleição direta para Presidente e Vice-presidente da República. A proposta ganhou o apoio 

popular e foi o ponto de partida para um grande movimento no país, o qual ficou 

conhecido como Diretas Já. Mesmo com grande apoio da sociedade civil a proposta de 

emenda à constituição foi rejeitada pelo Congresso Nacional em votação ocorrida no dia 

25 de abril de 1984. 
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Assim, a transição do período autoritário para o democrático se deu com a eleição 

do primeiro presidente civil pós Governo Militar de 1964, ocorrendo ainda de forma 

indireta, ou seja, mediante votação exclusiva de deputados federais e senadores. A eleição 

ocorreu em 15 de janeiro de 1985, sendo disputada pelos candidatos Paulo Salim Maluf, 

paulista, apoiado pelo governo, e o mineiro Tancredo de Almeida Neves, oposicionista, 

tendo sido eleito este último, conforme Lenza (2012, p. 126). 

Neste contexto e em consequência de tantas mudanças o Brasil vê necessidade de 

uma nova constituição, pois, a democracia não encontrava amparo nos ditames da 

constituição autoritária de 1967. Cumprindo a disposição da Emenda Constitucional de 

nº 26, de 27 de novembro de 1985, a qual determinava a convocação de uma Assembleia 

Nacional Constituinte, esta foi instalada em 1º de fevereiro de 1987, sob a presidência do 

Ministro do Supremo Tribunal Federal José Carlos Moreira Alves. Desenvolvidos os 

trabalhos, a 5 de outubro de 1988 é promulgada pelo deputado federal Ulysses Guimarães 

a Constituição Cidadã, forma como ele a denominou em razão da imensa participação 

popular em sua elaboração e da efetivação marcante da cidadania em seu texto, Lenza 

(2012, p. 127). Em relação ao aspecto da educação, o qual é o foco desta seção, essa 

constituição é a mais extensa e detalhada, motivo pelo qual será abordada no próximo 

item. 

5.1 A EDUCAÇÃO E A ATUAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES 

E BASES 

A constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 apresenta o tema educação logo 

em seu art. 6º, caracterizando-o como um direito social. De forma específica trata da 

educação nos arts. 205 a 214. Faz outras referências nos arts. 22, XXIV, 23, V, 30, VI, de 

seu texto, e, nos arts. 60 e 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O art. 

60 acima citado determina que o Poder Público se esforce para eliminar o analfabetismo 

e universalize o ensino fundamental (BRASIL, 1988). 

A União detém a competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional, segundo o art. 22, XXIV. Essa atribuição, contudo, é compartilhada 

pela União com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios segundo o art. 23, V, o 

qual autoriza o compartilhamento da capacidade de legislar quando o assunto se relaciona 

aos meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 

inovação. Compete aos Municípios, nos termos do art. 30, VI, com a cooperação técnica 
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e financeira da União e do Estado, a manutenção dos programas de educação pré-escolar 

e de ensino fundamental, pois, determina o § 2º do art. 211 que os Municípios devem 

atuar prioritariamente no ensino infantil e fundamental. Tal determinação não impede que 

os Municípios atuem, caso seja necessário ou de seu interesse, nos níveis médio e 

superior, no entanto, para que isso ocorra as demandas de ensino infantil e fundamental 

sob sua responsabilidade deverão estar plenamente satisfeitas (BRASIL, 1988). 

O auxílio mútuo é outra possibilidade que esta constituição confere, sobretudo 

quando afirma em seu art. 211 que os sistemas de ensino da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios será organizado em regime de colaboração, 

determinando ainda em seu parágrafo primeiro que à União cabe organizar e financiar o 

sistema federal de ensino e o dos Territórios. A União, além disso, tem a responsabilidade 

de prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário 

à escolaridade obrigatória, pois, é ela a detentora da maior parte da arrecadação de receitas 

tributárias e de contribuições do país (BRASIL, 1988). 

Como vem carregada de cidadania e imbuída de forte aspecto inclusivo, a 

constituição de 1988 contempla direitos educacionais prevendo atender as pessoas 

historicamente excluídas, garantindo-lhes igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola, art. 206, I. O art. 208 indica o dever do Estado em prover creche 

e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, o ensino fundamental obrigatório e 

gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso em idade própria, a oferta de ensino 

noturno regular, a garantia da gestão democrática do ensino público, o atendimento 

educacional especializado às pessoas com algum tipo de deficiência, entendendo a 

educação como um direito público subjetivo. O texto constitucional afirma que a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, art. 205 

(BRASIL, 1988). Demonstra-se, assim, a preocupação do constituinte em dar plenitude 

de direitos ao cidadão brasileiro no que concerne à educação. 

Com o espírito de direcionar a educação do país, sem prejuízo de outras menções 

esparsas, a constituição traz no art. 206 princípios orientadores da política educacional, 

entre eles a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e a coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
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oficiais; a valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de 

carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico 

único para todas as instituições mantidas pela União; e, a garantia de padrão de qualidade. 

Possibilitar, mediante dicção do art. 207, que as universidades gozem de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedeçam ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, previsão esta inédita, 

trazida pela constituição de 1988. Ela ainda confere autonomia universitária às entidades 

de ensino superior, fato relevante na esfera legislativa brasileira (BRASIL, 1988). 

E na sua contemplação de direitos a constituição avança um pouco mais. Ela 

contempla aos cidadãos, no art. 208, a gratuidade da educação básica dos quatro aos 

dezessete anos de idade, assegurada inclusive aos que a ela não tiveram acesso na idade 

adequada; garante a universalização, de forma progressiva, ao ensino médio gratuito; 

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; e também, possibilita atendimento ao educando, no ensino 

fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. A constituição atribui ao Poder Público que 

recenseie os educandos no ensino fundamental, fazendo-lhes chamada e zelando, junto 

com os pais ou responsáveis, pela frequência à escola, ou seja, cuidando para que estes 

tenham assiduidade ao ambiente escolar ao qual estão vinculados. 

Se a constituição de 1967 trouxe retrocesso no tocante à vinculação de receitas 

para aplicação obrigatória na manutenção e desenvolvimento do ensino por parte dos 

entes federados, a constituição de 1988 ofereceu mudanças positivas ao país. Ela 

vaticinou por seu art. 212 que a União deve aplicar anualmente, nunca menos de dezoito, 

e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. Afirma ainda que os recursos públicos deverão 

priorizar o atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano 

nacional de educação, o qual pode ser elaborado por lei específica, segundo o art. 214 

(BRASIL, 1988). A contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, 

pelas empresas, continua como fonte suplementar dos recursos destinados à educação 

básica. 

Quanto à oferta de ensino a constituição de 1988 estabelece em seu art. 209 que 

ele é livre à iniciativa privada desde que atendidos dois pressupostos: primeiro, o 
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cumprimento das normas gerais da educação nacional, e, segundo ser autorizado e 

avaliado em sua qualidade pelo Poder Público. A autorização para transferência de 

recursos públicos à iniciativa privada para o oferecimento de ensino é mantida, entretanto, 

as instituições que podem recebê-los não podem ter finalidade lucrativa, conforme 

assevera o art. 212 (BRASIL, 1988). 

No que tange à avaliação da aprendizagem a constituição de 1988, igual às 

anteriores, não contemplou o assunto de forma direta. Tem-se, portanto, que nenhuma das 

constituições pátrias trouxe em seu texto menção específica relativa ao processo de 

avaliação da aprendizagem. Embora umas tenham sido mais e outras menos detalhistas 

quanto à garantia e previsão de direitos sobre avaliação na educação, ambas deixaram a 

cargo da legislação infraconstitucional a previsão e o tratamento sobre como deve se dar 

a avaliação da aprendizagem no âmbito da educação nacional.  

Já com arrimo no ordenamento constitucional de 1988, é editada a Lei nº 9.131, 

de 24 de novembro de 1995, a qual altera dispositivos da LDB/1961. As citações sobre a 

avaliação trazidas por esta lei não se referem às questões pertinentes ao processo de 

ensino e aprendizagem. Elas cuidam de formas e mecanismos que auxiliem, a título de 

orientação, as ações do Ministério da Educação e do Desporto enquanto gestor da política 

de educação e ensino dos entes federados, em seus diferentes níveis. 

Com o advento da LDB/1996, o termo avaliação aparece e ganha evidência no 

Brasil. Ela determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizem, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Prevê que cabe 

à União coordenar a política nacional da educação por meio do exercício de função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, 

articulando os diferentes níveis e sistemas de modo que cada um cumpra a sua função, e, 

no todo, atendam às demandas da sociedade brasileira. À União também é dado assegurar 

processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 

superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de 

prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 

Em seu art. 13 a LDB/1996 articula a incumbência dos docentes no tocante à 

educação nacional, apontando a sua participação na elaboração da proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino, a necessidade de que elaborem e cumpram o plano de 

trabalho, além de zelarem pela aprendizagem dos alunos. No inciso V do mesmo artigo a 

lei aponta que incumbe aos docentes ministrar as aulas, participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
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Tem-se, portanto, que a avaliação da aprendizagem é atividade cujo responsável por sua 

execução é o professor (BRASIL, 1996). 

Ao legislar sobre o rendimento escolar a LDB/1996 prevê no art. 24, a respeito da 

educação básica, nos níveis fundamental e médio, que este será organizado conforme 

regras comuns, obedecidos, para os casos de verificação, critérios nos quais a avaliação 

seja contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Afirma que haverá prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os 

de eventuais provas finais. A norma deu caráter processual à avaliação ao estabelecer 

critérios e metodologia para a sua execução. E ainda, contemplou que o resultado da 

aprendizagem é compreendido por período e não por ato isolado, ou seja, o aluno deve 

ser acompanhado em um processo avaliativo e não ter seu conhecimento mensurado em 

um único momento isolado, seja por exame ou prova (BRASIL, 1996). 

Reforçam essa ideia os artigos 31, I; 32, § 2º; 35-A, §§ 6º e 8º; 41 caput; e 47, § 

1º, todos da LDB/1996. Aparecem referências à aprendizagem e ao ensino do ponto de 

vista legal, o que, em termos jurídicos, cria direito ao cidadão e obrigação ao Poder 

Público. De outra parte, em termos educacionais, garante que o conhecimento adquirido 

ou produzido pelos alunos em um determinado período de tempo seja verificado de forma 

abrangente, e aparentemente mais equânime. 

A partir da LDB/1996 verifica-se a pretensão de desassociar a avaliação do 

desenvolvimento do aluno da função classificatória. A sugestão é que ela promova uma 

verificação processual, contínua, a qual perpasse pela jornada escolar do aluno. Com 

entendimento similar Haydt (1997) ensina que: 

 

O desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem deve, portanto, ser 

acompanhado de uma avaliação constante. Verificações periódicas fornecem 

maior número de amostras e funcionam como um incentivo para que o aluno 

estude de forma sistemática, e não apenas às vésperas de uma prova. (HAYDT, 

1997, p. 55). 

 

A atividade de avaliação da aprendizagem é inerente a cada escola, a partir das 

diretrizes legais e da fundamentação que deve constar de seu respectivo regimento 

escolar. Quanto à forma de verificação do rendimento escolar do aluno, segundo o 

Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica (CNE/CEB), por meio do 

seu Parecer CNE/CEB nº 05/1997, apontou que ela deve se dar separando a verificação 

que ocorrerá a partir de instrumentos próprios capazes de identificar a evolução do aluno 

em cada conteúdo. Ela também precisa descobrir eventuais dificuldades do controle de 
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frequência, o qual aferirá a presença do aluno e a confrontará com a carga horária mínima 

estabelecida. 

Em síntese, pode-se concluir que em relação aos princípios que guiam a avaliação, 

a LDB/1996 aduz ao da cumulatividade e continuidade. Quanto aos procedimentais, ela 

confere certa autonomia aos professores, pois, atribui-lhes a incumbência de zelar pela 

aprendizagem do aluno. A lei prevê ainda que exista processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, e que este ocorra em razão 

de colaboração dos sistemas de ensino, a fim de que auxilie na definição de prioridades e 

melhorias que tornem possível aumentar a qualidade do ensino. Considerando a lógica da 

avaliação como processual, vale o registro quanto à obrigatoriedade legal, arts. 12, V; 13, 

IV; e 24, V, ambos da LDB/1996, para que escola e professores garantam estudos de 

recuperação aos alunos com insuficiência escolar. Em relação a este ponto Sousa (2009, 

p. 15) afirma que “caso se constate, por meio da avaliação, a não aprendizagem, um 

encaminhamento consequente é a oferta de novas oportunidades de ensino que visem a 

oportunizar, ao aluno, aprendizagem.” 

5.2 ASPECTOS LEGAIS DA AVALIAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

No âmbito do ensino superior é robusta a disposição de se olhar de modo mais 

acurado para o produto final da aprendizagem como forma de atender à concorrência do 

mercado profissional, e, portanto, a prática do ensino dispõe-se a medir os desempenhos 

dos estudantes por meio de provas, testes, questionários e tarefas que fortaleçam os 

procedimentos de controle de resultados, Dias Sobrinho (2004). É comum que as 

instituições de ensino superior apontem nesse sentido e os gestores de cursos direcionem 

os professores a agirem de forma que a aprendizagem possa ser bem acurada no que se 

projeta as avaliações a fim de preparar o aluno para a disputa da atuação profissional. 

Outra vertente para as quais as avaliações no âmbito do ensino superior atentam 

são o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e os exames 

admissionais para algumas categorias ou os exames de ingresso nos órgãos de classe, 

como são chamados. No caso do curso de Direito há o exame de ingresso, em duas etapas, 

para admissão do candidato como membro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Tanto o planejamento de ensino quanto o avaliativo precisam considerar a vida do aluno 

enquanto partícipe do processo formativo, e também, sua preparação para esses dois 

outros momentos em que será avaliado. A menção de Arredondo e Diago (2009, p. 99) é 
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válida quando prevê que “a avaliação é parte intrínseca do ensino e também da 

aprendizagem”. 

Dessa forma, entender a complexidade do processo de avaliação da aprendizagem 

leva à compreensão de que ele vai além da simples aplicação de uma prova ou exame 

para verificar se o aluno pode ou não seguir com seus estudos. Há uma visão 

multifacetada da avaliação, a qual, pela amplitude que possui, pode ser entendida da 

seguinte forma: 

 

A avaliação da aprendizagem é um dos elementos constitutivos do projeto 

político pedagógico sendo, portanto, uma atividade que abriga diferentes 

perspectivas e agentes envolvidos no processo de formação profissional e, 

como tal, deve ser discutida amplamente, como atitude de responsabilidade da 

instituição, dos professores e dos alunos. Com essa compreensão, pressupõe-

se a necessidade da instituição articular os diversos segmentos que a compõem, 

na tentativa de desenvolver concepções de avaliação que possibilitem planejar 

e retroalimentar o ensino, como espaço singular para a produção, apropriação 

do conhecimento e desenvolvimento humano. (CAVALCANTE; MELLO, 

2015, p. 426). 

 

Avaliar é promover uma ação pedagógica, processual, continuada. Quando legisla 

a respeito do rendimento escolar do desempenho do aluno, a LDB/1996 prevê no art. 24 

que a avaliação será contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais. A norma apresenta as características que julga convenientes para que se avalie de 

maneira criteriosa o processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 1996). Portanto, há 

referenciais capazes de determinar que o aluno seja acompanhado em um processo 

avaliativo ao longo do seu período escolar. 

5.2.1 A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO CURSO DE DIREITO 

Para contextualizar a avaliação da aprendizagem no âmbito do ensino superior em 

relação aos cursos de Direito, recorreu-se à Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, por meio de sua Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 

2004. Ela “Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Direito e dá outras providências”. 

A mencionada resolução diz que o curso de graduação em Direito, observadas as 

diretrizes curriculares nacionais, se expressa por meio do seu projeto pedagógico, além 

de possuir sistema de avaliação. Menciona também vários elementos estruturais, dentre 

os quais estão as formas de avaliação do ensino e da aprendizagem, conforme art. 2º, §1º, 

VI. Aponta, pelo art. 7º, § 1º, que o curso de Direito terá estágio supervisionado e este 



63 

será avaliado de forma pertinente. Segundo o art. 8º, aduz que o curso estabelecerá 

atividades complementares que suplementem o perfil do aluno, de modo que possibilitem 

o seu reconhecimento, e, portanto, serão objeto de avaliação de habilidades, 

conhecimento e competência do aluno (BRASIL, 2004). 

A IES adotará formas específicas e alternativas de avaliação, interna e externa, 

acordes com sistemáticas específicas, as quais envolvam todos quantos se contenham no 

processo do curso. Elas serão centradas em aspectos considerados fundamentais para a 

identificação do perfil do aluno. Ela ainda informará aos alunos, por meio dos planos de 

ensino, os critérios de avaliação a que serão submetidos, nos termos do art. 9º, parágrafo 

único. Por fim, determina a resolução que o trabalho de conclusão de curso é componente 

curricular obrigatório, desenvolvido individualmente, com conteúdo a ser fixado pelas 

instituições de ensino superior. Ele será objeto de regulamentação própria quanto a 

critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas 

relacionadas com a sua elaboração, segundo menciona o art. 10, parágrafo único, 

(BRASIL, 2004). 

Diante do exposto, quanto aos aspectos normativos, não se encontrou nenhum 

documento ou referência acerca de devolutivas ou feedbacks relativos às avaliações de 

aprendizagem. No tocante à normatização, é possível concluir que o legislador nacional 

em momento algum quis inserir no sistema normativo brasileiro comando que definisse, 

determinasse ou estipulasse condições para que as devolutivas ocorressem. No entanto, 

concedeu liberdade ao docente para delinear critérios a serem utilizados nas avaliações 

de desempenho dos alunos. É aqui que a devolutiva da avaliação da aprendizagem é 

realizada.  

No âmbito da IES pesquisada foi consultado o Projeto Pedagógico do curso de 

Direito e constatou-se que os princípios que o regem são, além daqueles previstos no art. 

206 da Constituição Federal de 1988 e no art. 3º da LDB/1996, os de compromisso social, 

interação entre ensino e pesquisa, ampliação do patrimônio cultural, diálogo entre teoria 

e prática, e, autonomia e transparência. Ele estabelece que as formas de avaliação da 

aprendizagem seguem o disposto no Regimento Geral da IES. 

O Projeto Pedagógico do curso de Direito ao normatizar sobre as formas de 

avaliação da aprendizagem, estabelece que o aproveitamento escolar é avaliado por meio 

de verificações parciais bimestrais e exames, expressando-se o resultado de cada 

avaliação em notas de zero a dez. Ao aluno que, por motivo impediente não puder realizar 

a prova bimestral, será permitido submeter-se a prova substitutiva, e esta pode ser 
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realizada uma única vez, por disciplina, em cada semestre letivo. Para realizar a prova 

substitutiva o aluno deve requerer à Pró-reitoria, por escrito e mediante protocolo, no 

prazo improrrogável de três dias contados da data em que ocorreu a realização da prova. 

O Projeto Pedagógico assenta que são atividades escolares do curso as aulas, 

preleções, pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões e 

estágios, inclusive os realizados em campus avançado, provas escritas e orais previstas 

nos respectivos planos de ensino. Declara que a apuração do rendimento escolar é feita 

por disciplina, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento. Comunica que ao 

docente cabe a atribuição de notas de avaliação e a responsabilidade do controle de 

frequência dos alunos, devendo a Pró-reitoria fiscalizar o cumprimento destas obrigações 

por meio do coordenador de curso. 

Estabelece ainda que as avaliações obedecerão a critérios objetivos e afirma que 

o aluno fará jus à aprovação, sem exames finais, quando obtiver média semestral igual ou 

superior a sete e possuir frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento das aulas 

dadas; assevera que quando o aluno obtiver média semestral inferior a três e meio ou 

frequência inferior a setenta e cinco por cento das aulas dadas, estará automaticamente 

reprovado na disciplina; proclama que o aluno com frequência igual ou superior a setenta 

e cinco por cento das aulas dadas e média semestral igual ou superior a três e meio e 

inferior a sete, estará sujeito aos exames finais, cuja nota para aprovação é sete, e, por sua 

vez, o aluno que não alcançar nota sete nos exames finais estará reprovado na disciplina. 

Declara também que, respeitadas as determinações do Regimento Interno da IES, cada 

docente tem liberdade para definir critérios específicos a serem aplicados na avaliação do 

desempenho discente nas disciplinas sob sua responsabilidade. Determina por fim que a 

avaliação do ensino será efetuada pela Comissão Própria de Avaliação da IES. 

Observa-se que o Projeto Pedagógico do curso de Direito da IES pesquisada faz 

referências às avaliações da aprendizagem de forma simplificada, porém, em consonância 

com as disposições da LDB/1996 e Resolução CNE/CES nº 9/2004. Por outro lado, nada 

menciona sobre devolutivas ou feedbacks das avaliações de aprendizagem. Na próxima 

seção é apresentado o método utilizado na realização da coleta de dados que subsidiaram 

este estudo. 
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6 MÉTODO 

O presente estudo, de caráter exploratório, empreendeu uma pesquisa de campo 

para conhecer expectativas de estudantes do curso de Direito de uma IES privada, do 

interior do Estado de São Paulo, em relação às devolutivas das avaliações de 

aprendizagem feitas por seus professores. Os dados foram analisados com base em uma 

abordagem quanti-qualitativa, de acordo com o levantamento das respostas dos 

participantes ao questionário. 

 

6.1 PARTICIPANTES 

Participaram da pesquisa, de forma espontânea e por adesão, 163 alunos do curso 

de Direito de uma IES localizada no leste paulista, interior do Estado de São Paulo. Os 

estudantes são de ambos os sexos, sendo 68 do sexo masculino, o que representa 42% do 

total, enquanto 95 são do sexo feminino, o que equivale a 58% deles. Eles estavam 

matriculados do 2º ao 10º nível, em razão do curso de Direito ser semestral, o que 

corresponde a cursarem do 1º ao 5º ano. A idade média dos participantes foi de 25 anos e 

6 meses.  

 

6.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Aos participantes foi assegurado o sigilo e garantido o direito de não participarem 

da pesquisa. Todos os alunos foram informados que a investigação estava de acordo com 

a Resolução CNS nº 466/2012, editada pelo Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí, conforme 

o Parecer nº 3.019.044, no ano de 2018. Os participantes assinaram ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento representado pelo (Anexo 2). 

 

6.3 INSTRUMENTO 

Para coleta de dados utilizou-se um questionário, o qual foi concebido com a 

intenção de alcançar os objetivos propostos neste estudo. De início são requeridas 

informações de identificação do respondente, bem como do período do curso no qual está 

matriculado, quantas disciplinas cursa e o número de professores que possui no semestre, 
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a fim de delinear um breve perfil deles. O questionário é organizado de forma estruturada, 

composto por cinco questões, as quais a distribuição e conteúdo são assim especificados: 

em termos de conteúdo o questionário propõe conhecer nas questões de 1 a 4, as opiniões 

ou percepções do aluno em relação à forma de apresentação das devolutivas das 

avaliações feitas pelos professores e a frequência com que elas são apresentadas. Na 

questão 5 pergunta-se como o aluno prefere receber a devolutiva do processo avaliativo. 

Em todas as questões há uma lista de opções de respostas para serem assinaladas 

de acordo com a opinião dos respondentes. O respondente pode assinalar mais de uma 

opção de resposta para cada questão. Assim, a frequência da escolha de uma opção de 

resposta significa a ocorrência de concordância entre os participantes àquela afirmativa.  

 

6.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

A pesquisa, previamente autorizada pelo coordenador do curso de Direito, 

mediante Termo de Autorização Institucional (Anexo 1), ocorreu nas dependências da 

IES, em suas salas de aulas. Todos os professores que lecionavam na noite da aplicação 

do questionário foram solícitos e aceitaram a presença do pesquisador em parte de sua 

aula. A coleta de dados foi feita pelo próprio pesquisador e a duração da aplicação do 

questionário em cada sala de aula foi em média de 20 minutos. Cada nível pesquisado, 

equivalente a uma série, possui uma única turma. Não houve intercorrências na aplicação 

questionário e as dúvidas apresentadas pelos alunos foram sanadas no momento, pelo 

pesquisador. Conforme acordado, o resultado da pesquisa será apresentado ao 

coordenador do curso, em momento oportuno. Nas páginas seguintes são apresentados os 

resultados e discussões. 

 

6.5 TRATAMENTO DOS DADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados coletados pelo pesquisador mediante as respostas oferecidas pelos 

alunos ao responderem o questionário, foram analisados e tratados a partir de uma 

seleção. A triagem possibilitou verificar os dados em relação ao gênero, ao nível de 

ensino, à idade, à quantidade de disciplinas e professores, além das ocorrências 

específicas conforme cada um dos gráficos apresentados na seção de Resultados e 

Discussões. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a apresentação dos resultados optou-se por demonstrar os dados coletados 

em forma de gráficos por acreditar ser esta uma maneira mais didática, e ainda, apta a 

favorecer a compreensão. Os primeiros gráficos mostram as frequências das respostas 

escolhidas pelos estudantes de acordo com a sequência de questões do instrumento de 

coleta de dados. Essas frequências possibilitaram a criação de categorias de respostas. 

A pesquisa foi realizada em novembro de 2018 em uma IES privada do interior 

do Estado de São Paulo e dela participaram cento e sessenta e três alunos do curso de 

Direito, este dividido em cinco turmas, as quais são classificadas por níveis, da seguinte 

forma: 2º nível, equivalente ao 1º ano; 4º nível, equivalente ao 2º ano; 6º nível, 

equivalente ao 3º ano; 8º nível, equivalente ao 4º ano; e 10º nível, equivalente ao 5º ano. 

Na figura 1 o gráfico mostra o total de participantes divididos por sexo. 

 
Figura 1: Total de respondentes por sexo. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Dos cento e sessenta e três respondentes, noventa e cinco deles são do sexo 

feminino, o que representa 58,00%, e, sessenta e oito são do sexo masculino, ou seja, 

42,00% do total. As mulheres são vinte e duas do nível 2, vinte e uma do nível 4, vinte e 

quatro do nível 6, dez do nível 8 e dezoito do nível 10; já os homens somam seis no nível 

2, dezessete no nível 4, vinte no nível 6, treze no nível 8 e doze no nível 10. Percebe-se 

que só o nível 8 possui mais alunos que alunas. Tem-se, portanto, um predomínio 

feminino no curso de Direito pesquisado. 
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Verificou-se, conforme o gráfico da figura 2, o total de participantes por nível de 

ensino. 

 
Figura 2: Total de respondentes por nível de ensino. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Conforme apontado no gráfico da figura 2, a maior turma é a do 6º nível, com 44 

alunos, o que representa quase 27,00 % do total, já a turma do 8º nível é a menor, com 23 

alunos, ou, 14,00% do total. Percebe-se que as turmas têm número de alunos pouco 

parecidos, chagando a maior a possuir quase que o dobro de alunos da menor. 

De acordo com a idade dos participantes, organizou-se o gráfico da figura 3, 

apresentado a seguir. 

 
Figura 3: Total de respondentes por idade. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Para a organização das idades foram criadas cinco faixas com as respostas do 

questionário. Nota-se no gráfico da figura 3 que a maioria das idades está na segunda 
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faixa, a qual vai de 20 a 29 anos. Tal faixa conta 104 alunos, o que representa mais de 

63,00% dos respondentes. Analisando-se ainda o citado gráfico, verifica-se que a idade 

média dos alunos é de 25 anos e 6 meses. Tal constatação mostra um público 

predominantemente de idade adulta, já que só 14,00% dos pesquisados tem idade igual a 

19 anos ou menos. 

No próximo gráfico, conforme a figura 4, apresenta-se a quantidade de disciplinas 

em cada nível de ensino, bem como o número de professores que neles lecionam.  

 
Figura 4: Disciplinas e professores por nível. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No gráfico da figura 4 apresenta-se a proporção de disciplinas e professores nos 

níveis de ensino. Nele se verifica que das cinco turmas pesquisadas, só o 4º nível tem o 

mesmo número de disciplinas e professores, o que equivale dizer que cada disciplina, 

neste nível, é lecionada por um professor. Em todas as outras turmas há mais disciplinas 

que professores, portanto, existe professor que leciona mais de uma disciplina para aquela 

turma. Com isso, verificou-se que não há um atrelamento entre o número de disciplinas e 

de professores quando se faz devolutiva. É possível supor que o professor que leciona 

mais de uma disciplina na mesma turma, eventualmente, possa, por razões diversas, dar 

tratamento diferenciado à oferta de devolutiva da avaliação para os alunos. 

Em relação à quantidade de professores que fazem devolutiva de suas avaliações, 

observa-se as respostas no gráfico da figura 5: Quantidade de professores que apresentam 

devolutiva. 
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Figura 5: Quantidade de Professores que apresentam devolutiva. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

De acordo com o gráfico da figura 5, os dados encontrados mostram que a maioria 

dos alunos, praticamente 70,00% deles, ou seja, “15,34% todos” e “54,60% mais da 

metade” dos professores do curso pesquisado, fazem devolutiva das avaliações da 

aprendizagem. O número, que é expressivo, se fortalece quando os resultados apontam 

que nenhum dos alunos mencionam que qualquer professor deixa de fazer devolutiva das 

avaliações. É relevante verificar e registrar que todos os alunos afirmam não existir 

professor que não faça devolutiva. 

Como 30,00% deles asseveram que “menos da metade” dos professores apresenta 

devolutiva, é possível concluir que alguns professores não apresentam, de modo 

constante, devolutiva das avaliações que aplicam. Os alunos mencionam que os 

professores fazem devolutiva, no entanto, é possível concluir que alguns desses não são 

regulares em tal prática, não as tendo como rotina ou como atividade complementar ao 

processo de ensino-aprendizagem, promovendo-as de modo aleatório e inconstante, 

segundo a opinião dos alunos. 

De modo mais preciso, optou-se por apresentar, por nível de ensino, a incidência 

de professores que apresentam a devolutiva da avalição aos estudantes. Na figura 6 tem-

se o gráfico dessa medida.  



71 

 
Figura 6: Comparativo, por nível, dos professores que apresentam devolutiva. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A figura 6, que mostra o gráfico comparativo, por nível, dos professores que 

apresentam devolutiva, o destaque positivo quanto a essa prática é dos professores do 2º 

nível, com mais de 92,00% entre “todos” (7,14%) e “mais da metade” (85,71%). O 4º 

nível (turma que possui mesmo número de disciplinas e professores), quando questionado 

sobre os professores que apresentam devolutiva, apresenta para as opções “todos” 

(13,16%) e “mais da metade” (55,26%), percentual próximo ao dos 8º e 10º níveis, turmas 

com maior repetição de professores em diferentes disciplinas, três e quatro, 

respectivamente. Segundo os alunos do 6º nível, para 43,00% deles, ali estão os 

professores que menos fazem devolutiva das avaliações. Esse gráfico que compara a 

frequência de apresentação de devolutiva por nível de ensino mostrou afinidade e 

similitude das respostas em relação aos professores que apresentam devolutiva (gráfico 

da figura 5). Isso evidencia que os respondentes foram simétricos e coerentes em suas 

respostas quanto a esses dois questionamentos. 

A frequência de apresentação de devolutiva pode ser mostrada no geral, para isso 

elaborou-se o gráfico da figura 7.  
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Figura 7: Frequência de apresentação de devolutiva. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A partir do gráfico da figura 7 verifica-se que nenhum dos 163 estudantes 

respondeu que qualquer dos professores do curso de Direito “nunca” tenha feito 

devolutiva da avaliação da aprendizagem. Para cerca de 23,00% deles, os professores 

“raramente” as fazem, no entanto, mais de três quartos deles asseguram que há constância 

na prática de fazer devolutiva das avaliações. Mais de 27,00% aludem que ela é realizada 

“frequentemente”, e, perto de 50,00% citam que ela “sempre” é feita pelos professores. 

Ainda a respeito da opinião dos participantes sobre o professor que faz devolutiva, a 

questão 3 solicitou que selecionassem as alternativas verdadeiras “Em relação ao 

professor que faz devolutiva”. A frequência das respostas está no gráfico da figura 8, a 

seguir.  

 
Figura 8: Distribuição das respostas relativas ao professor que faz devolutiva. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O gráfico da figura 8 mostra que na perspectiva de respostas escolhidas pelos 

alunos, são três as principais características dos professores que fazem devolutiva: gostar 

de conversar sobre a avaliação (21,13%), ser didático e esclarecedor ao fazê-la (21,13%) 

e mostrar-se acessível quando a faz (18,03%). Os alunos apontaram como traços 

intermediários dos professores que fazem devolutiva, estar interessado que o aluno 

aprenda mais e melhor (16,76%) e atender as expectativas do aluno quando faz a 

devolutiva (13,48%). Por fim, cerca de 5,00% dos alunos indicaram que os professores 

só exibem o instrumento avaliativo corrigido, e, pouco mais de 4,00% deles disseram que 

o professor pergunta suas opiniões sobre a avaliação. 

Dessa forma, interpreta-se que as devolutivas são, em sua maioria, momentos 

expositivos desenvolvidos pelo professor. Tais oportunidades são compostas por ocasiões 

nas quais ele expõe o instrumento de avaliação e as pretensões que possuía com ele aos 

alunos, bem como o resultado que estes alcançaram ao realizar a avaliação. 

Quando mais de 70,00% dos respondentes declara que o professor gosta de 

conversar sobre a avaliação e é didático e esclarecedor ao fazê-la, permitem inferir e 

acreditar que ele expõe e explica bem tanto a avaliação como o seu resultado, valorizando 

a devolutiva e os que a recebem. 

Percebe-se também, ao verificar os dados contidos no gráfico analisado, que os 

alunos creem que o professor ao fazer uma devolutiva, a faz de forma agradável e de 

modo a favorecer-lhes o entendimento. Ali, naquela ocasião, ele sana eventuais dúvidas 

ou mal-entendidos existentes quando da realização da avaliação ou criados em função 

dela. O fato de menos de 5,00% dos alunos citarem que o professor pergunta a sua opinião 

sobre a avaliação, remete a uma reflexão interessante: se o professor é acessível quando 

das devolutivas e se ele gosta de conversar sobre a avaliação, por qual motivo ele pouco 

quer saber sobre a opinião do aluno em relação à avaliação? É viável que os professores 

contemplem nos diálogos que desenvolvem com os alunos, mecanismos e oportunidades 

para que estes expressem suas opiniões sobre a avaliação, de modo que a aproximação 

professor x aluno e a qualificação da aprendizagem sejam cada vez mais efetivas em favor 

da melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

A questão a ser analisada em seguida se refere à repercussão, na perspectiva do 

estudante, da forma como o professor faz devolutiva. A distribuição das respostas dos 

estudantes está na figura 9, gráfico: A devolutiva da avaliação da aprendizagem pelo 

professor.  
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Figura 9: A devolutiva da avaliação da aprendizagem pelo professor. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Na figura 9 o gráfico apresenta as respostas de quando o questionamento versou 

sobre a devolutiva da aprendizagem pelo professor, na questão 4 do instrumento. Para os 

respondentes os três destaques deste item são o fato de a devolutiva contribuir para o seu 

aprendizado (15,19%), a melhora de conhecimento sobre a matéria que faculta (13,28%), 

e, a permissão para que se retome o conteúdo e o compreenda (13,16%). É relevante que 

o aluno aponte, em primeiro lugar, que a devolutiva da avaliação contribui para o seu 

aprendizado. Tal menção leva a crer que o aluno enxerga na devolutiva uma possibilidade 

de aquisição de conhecimento, e, de alguma forma, crê que ela possa ajudá-lo em seu 

processo formativo. 

Os alunos apontaram ainda que a devolutiva é também importante (12,92%) e 

esclarecedora (12,56%) para eles. Ao olhar para as referências a esses quesitos, observa-

se que além do aluno se sentir importante com a devolutiva, ele gosta que o professor 

interaja e produza conhecimentos no momento da entrega da devolutiva. Aqui o aluno 

confirma que a devolutiva é momento de aprendizagem. 

As duas menores contribuições da devolutiva nesse tópico são no tocante à 

melhoria da participação do aluno na aula e ao desenvolvimento de seu pensamento 

crítico. O primeiro caso poderia ser solucionado a partir de um incentivo do professor 

para que o aluno interaja na aula e fale mais. Uma alternativa nesse sentido seria o uso de 

metodologias ativas nas quais haja mais participação do aluno no contexto da aula. 

Quanto a desenvolver o pensamento crítico, esse percentual baixo mostra-se compatível 
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com a citação dos alunos de que o professor pouco pergunta a sua opinião sobre a 

avaliação. Assim, a devolutiva da avaliação pode ser momento para a reflexão do aluno 

não só sobre a avaliação, mas, sobre o processo educacional e formativo como um todo. 

Em continuidade às indagações aos participantes, levantou-se a opinião deles 

sobre a melhor maneira de um professor realizar a devolutiva da aprendizagem. A questão 

5 perguntou: “Sobre a minha preferência da devolutiva do processo avaliativo, gosto”. A 

distribuição dos percentuais de cada resposta escolhida é apresentada no gráfico da figura 

10. 

 
Figura 10: A preferência do aluno na devolutiva da aprendizagem pelo professor 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A respeito da preferência do aluno na devolutiva, o percentual de escolha das 

respostas aponta que a maior preferência é a de que o professor faça a devolutiva de forma 

coletiva (17,75%). Outros três pontos também se sobressaíram, o fato de o professor 

apontar a resposta certa e reexplicar a matéria (15,68%), e a realização da devolutiva de 

forma oral em sala de aula (13,17%), bem como aquela feita de forma individualizada e 

com comentários das questões e das respostas (12,43%). A preferência dos alunos para 

que o professor faça a devolutiva da avaliação da aprendizagem de forma coletiva leva a 

acreditar que a interação e o diálogo os agradam. E mais, pela dinamicidade que garante, 

ela permite que aqueles alunos menos participativos se valham de eventuais 

questionamentos dos colegas para sanarem dúvidas similares. É possível também que 

uma forma nova de aprendizado generalizado ocorra, sobretudo em razão de uma 

narrativa ou abordagem diferente que o professor faça na ocasião. 
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Por outro lado, viu-se que a forma na qual a devolutiva é feita por escrito no 

instrumento avaliativo (5,92%), não é atrativa para os alunos. Essa constatação evidencia 

que o simples apontamento do erro, sem uma nova explicação para o aluno, não o satisfaz, 

pois, não sana sua dúvida nem o ajuda a compreender o conteúdo ou a produzir 

conhecimento. Os alunos optam por formas de devolutiva nas quais o professor seja mais 

atuante e explicativo, e que eles, os alunos, possam interagir mais. Acredita-se que a 

finalidade dessa discussão em conjunto seja meio para que se promova uma nova forma 

de aprendizagem. 

Aqui também se percebe um reforço sobre o que se viu antes a respeito do 

desenvolvimento do pensamento crítico. O aluno afirma que não quer mais uma 

informação passiva, ele quer discutir, retomar, compreender sobre o que foi avaliado, de 

maneira que, a partir da avaliação ele fortaleça o que aprendeu, ou, construa aprendizado 

frente ao que ainda não havia assimilado. 

Os resultados das respostas escolhidas pelos estudantes também foram tabulados 

e apresentados em três categorias, as quais emergiram das frequências de respostas e, que 

por sua vez, revelam a valoração da devolutiva da aprendizagem no Ensino Superior. A 

primeira categoria foi nomeada Aproximação professor aluno, a segunda categoria 

Esclarecimentos que propicia, e por último, Qualificação da aprendizagem. Interpreta-

se que as categorias expressam três visões comportamentais dos estudantes para o 

professor. Elas impactam o trabalho no centro universitário e, de tal forma, podem ser 

analisadas do ponto de vista didático pedagógico no âmbito educacional. 

No que concerne à categoria Aproximação professor aluno define-se como a 

importância que o estudante atribui à aproximação pessoal ou vínculo particular que a 

devolutiva da aprendizagem, pelo professor, pode proporcionar ao relacionamento entre 

o professor e o aluno. Essa categoria emerge da escolha das seguintes respostas: o 

professor é acessível, o professor gosta de conversar sobre a avaliação, o professor 

pergunta a opinião do aluno sobre a avaliação, a devolutiva é importante para o aluno e o 

aluno prefere o diálogo individual com o professor. Os percentuais de escolha dessas 

respostas são apresentados no gráfico da figura 11.  
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Figura 11: Aproximação professor aluno 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Na figura 11 do gráfico categoria Aproximação professor aluno, verifica-se que 

as respostas escolhidas refletem forte adesão à ideia de que as devolutivas aproximam o 

relacionamento entre professor e aluno. O fato de mais de 70,00% dos alunos crer que a 

possibilidade de o professor gostar de conversar e de dialogar, somada à sua 

acessibilidade, é meio que favorece o diálogo e aproxima professores e alunos, permitindo 

que ambos possam desempenhar seus papéis no processo de ensino-aprendizagem, é de 

grande relevância. 

Quando mais de 77,00% dos alunos afirmam que a devolutiva é importante para 

eles, eles acenam que esta é uma atividade que lhes agrada, que os valoriza, e que, de 

algum modo, lhes faz bem. Ora, diante dessa constatação, o que dizer, contudo, nessa 

categoria, da percepção desfavorável, na visão dos alunos, em relação ao professor pouco 

perguntar a opinião deles em relação à avaliação? Se o aluno entende que a devolutiva da 

avaliação é importante para ele e se ele também vê acessibilidade no professor, o fato do 

professor pouco lhe oferecer espaço para perguntas é uma situação ruim, que não 

contribui para a produção de conhecimento. De outra parte, é um desafio fácil de ser 

superado e que, em o sendo, tende a fazer com que o processo educacional ganhe tanto 

didática quanto pedagogicamente. 

É importante ressaltar quanto aos níveis de ensino, os alunos que mais sentem essa 

aproximação com o professor, para isso, dados percentuais das escolhas das respostas são 

apresentados no gráfico da figura 12.  
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Figura 12: Aproximação professor aluno por níveis de ensino. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A comparação, por nível de ensino, da percepção a respeito da aproximação do 

professor quando oferece a devolutiva, mostra que de forma geral os estudantes do 4º 

nível são os que mais afirmam tal realidade, seguidos pelos estudantes do 8º, 2º e 10º 

níveis, respectivamente. A menor percepção dessa aproximação é revelada pelos alunos 

do 6º nível. 

A categoria nominada Esclarecimentos que propicia emergiu das respostas que 

denotam participação e envolvimento dos estudantes do momento da devolutiva, uma vez 

que também expressam como deve ser a melhor forma do professor realizar essa prática. 

O processo avaliativo além de mensurar conhecimentos do aluno e de verificar se o 

processo de ensinagem ocorreu a contento, pode ser ocasião traga esclarecimentos ao 

processo educacional. Quando professor e aluno podem esclarecer pontos referentes à 

jornada estudantil há ganhos em termos de planejamento, execução, controle e 

reordenação de metas. Os itens para essa categoria de respostas foram: o professor só 

exibe o instrumento avaliativo, é didático e esclarecedor ao fazer devolutiva, atende as 

expectativas do aluno na devolutiva, a devolutiva é esclarecedora, a forma como o 

professor a faz, a devolutiva é feita de forma oral em sala de aula, é feia por escrito na 

própria avaliação, é feita de forma individualizada, com comentários das questões e das 

respostas, é feita de forma coletiva, só aponte a resposta certa. Os resultados percentuais 

da escolha dessas respostas são apresentados no gráfico da figura 13, a seguir. 



79 

 
Figura 13: Esclarecimentos que propicia 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A figura 13 apresenta o gráfico com a categoria Esclarecimentos que propicia. 

Nessa categoria verificou-se que proeminentemente a resposta que menciona que o 

professor deve fazer a devolutiva de forma coletiva, destaca-se em 73,00% dos alunos. 

Tem-se aqui que praticamente três quartos dos alunos preferem a devolutiva de forma 

coletiva, ou seja, preferem que o professor fale com eles oralmente, em conjunto, com 

dinamismo e proporcionando interação. O que se denota é que o aluno vê na ação coletiva 

a possibilidade ser esclarecido de modo mais adequado e satisfatório para o seu 

aprendizado. Essa categoria chama a atenção pelo índice favorável que os respondentes 

dão à ação educacional envolvida na devolutiva, enaltecendo o seu poder de participação 

e envolvimento na aula. 

Os alunos também apontam que os professores são didáticos e esclarecedores ao 

fazerem devolutiva. A relevância dessa afirmação dos alunos é pertinente ao que se 

reconhece como momento ajustes e esclarecimentos. Quando o aluno consegue perceber 

no professor uma nova abordagem de ensinar um mesmo conteúdo, significa que não só 

o professor é eficiente no que faz, mas, que o aluno está aberto a novas formas de reflexão 

e assimilação, o que, pelo que os dados apontam, esclarecem o aprendizado e geram 

conhecimento. 

Também mencionam os respondentes, que suas devolutivas são esclarecedoras e 

que são feitas de forma oral em sala de aula. Nota-se que o aluno sai esclarecido da 

devolutiva que participa, pois, as atividades desenvolvidas pelo professor lhe asseguram 
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boas condições para isso. Tem-se que o aluno entende a viabilidade da devolutiva da 

avaliação da aprendizagem e vê nela uma ocasião favorável para que ele sane suas 

dúvidas e esclareça suas incertezas. Por sua vez, a oralidade que espera como meio de 

manifestação do professor, diz sobre sua intenção de debate, diálogo, momento para a 

elucidação de seus questionamentos. A prática da devolutiva gera aprendizado, e como 

se constatou pelos dados da pesquisa, o faz por meio da solução e esclarecimentos que 

propicia no processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação às turmas nos diferentes níveis de ensino, buscou-se verificar as que 

mais se envolvem nesse processo. Assim, o gráfico da figura 14 mostra as prevalências 

de respostas da segunda categoria, por nível de ensino.  

 
Figura 14: Esclarecimentos que propicia por níveis de ensino. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Observa-se no gráfico da figura 14 que de forma geral os alunos do 8º nível são 

aqueles que dizem experienciar com maior satisfação momentos de esclarecimentos com 

as devolutivas de avaliação da aprendizagem. Por sua vez, os alunos do 10º nível são os 

que menos assimilam essa situação. 

A terceira categoria aglutina as respostas que dizem respeito à Qualificação da 

aprendizagem. Entende-se por essa categoria que algumas respostas escolhidas pelos 

estudantes mostram que a prática da devolutiva pelo professor no Ensino Superior pode 

ser reconhecida por eles como um instrumento de ensino-aprendizagem, em outras 

palavras, a devolutiva pode constituir-se em um método a ser adotado pelo professor, pois 

ele propicia a aprendizagem ou o reforço dela. 
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As respostas que compõe essa categoria são: está interessado que o aluno aprenda 

mais e melhor, permite retomar o conteúdo e compreendê-lo, permite reexplicar a matéria 

de forma diferente, melhora o conhecimento do aluno sobre a matéria, desenvolve a 

capacidade do aluno sobre a matéria, desenvolve a capacidade do aluno como 

universitário, melhora a participação do aluno nas aulas, desenvolve o pensamento crítico 

do aluno, contribui para o aprendizado do aluno, o professor aponte a resposta certa e 

reexplique a matéria. Para a verificação do percentual dessas escolhas apresenta-se o 

gráfico na figura 15. 

 
Figura 15: Qualificação da aprendizagem 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A figura 15 apresenta o gráfico da terceira e última categoria, a relativa à 

Qualificação da aprendizagem, aquela na qual o aluno vê melhora e ganho em sua 

aprendizagem por meio da devolutiva da aprendizagem pelo professor. Destaca-se que 

aproximadamente 80,00% dos respondentes reconhecem essa contribuição para o próprio 

aprendizado. Aqui se verifica que de cada cinco alunos, quatro acreditam que a devolutiva 

da avaliação da aprendizagem contribui para o seu aprendizado. Importa dizer que para 

esses alunos a devolutiva da avaliação da aprendizagem é uma forma de aprimorar, 

melhorar o conhecimento adquirido em um determinado momento. 

Amparam a assertiva acima citada outros três fatores importantes, quais sejam, o 

fato de o aluno admitir que o seu conhecimento sobre a matéria aumenta com a 

devolutiva, a ideia de que na devolutiva o conteúdo pode ser retomado e compreendido 

por ele, e finalmente, a consciência de que durante o processo de devolutiva o professor 
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está interessado em que o aluno aprenda mais e melhor, e, portanto, tudo fará para auxiliá-

lo neste propósito. 

Quando o aluno admite que o seu conhecimento sobre a matéria aumenta com a 

devolutiva, ele informa que havia lacunas no seu processo formativo. Tais lacunas, 

quando verificadas por ocasião da avaliação da aprendizagem, permitem que o professor 

elabore estratégias e um plano de ação para, ao fazer a devolutiva da avaliação, ofereça 

aos alunos uma nova oportunidade de aprendizagem, de forma direcionada e qualificada. 

Por meio da retomada do conteúdo com uma abordagem objetiva e dialógica, o professor 

faz com que o aluno compreenda os temas avaliados e adquira o conhecimento necessário. 

Tudo isso é feito com base na segurança e na credibilidade que o aluno tem no professor, 

pois, aquele acredita que este está interessado em seu aprendizado de uma forma melhor 

No gráfico a seguir, na figura 16, verificam-se os percentuais, por nível de ensino, 

evidenciando a turma que mais reconhece a prática da devolutiva como instrumento de 

ensino-aprendizagem.  

 
Figura 16: Qualificação da aprendizagem por níveis de ensino. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

De acordo com o gráfico apresentado na figura 16, os alunos do 8º nível são os 

que têm maior clareza quanto a essa conjuntura, já os alunos do 6º nível possuem a menor 

concepção quanto ao aspecto aqui tratado. Nesse cenário, é viável que se estabeleça um 

planejamento e ao menos se tente padronizar a realização das devolutivas feitas pelos 

professores. 
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Encontrou-se, na análise desses resultados, mais vantagens que desvantagens 

relativas à avaliação da aprendizagem e à sua devolutiva, em resposta ao objetivo. 

Conforme aponta Veiga (2004) a avaliação compõe-se de perspectivas que vão além de 

uma visão conservadora, as quais oferecem condições de progresso à capacidade de 

aprendizagem do aluno. Entende-se que a devolutiva da avaliação no processo de ensino-

aprendizagem está nesta concepção.  

Também, os resultados apresentados corroboram à visão de que pode se usar a 

avaliação como uma forma de investigação, haja vista as informações que produz para o 

professor a respeito do aluno, de maneira que permita àquele tomar melhores decisões 

para facilitar a aprendizagem, conforme apontam Spinardi e Both (2018). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente a uma educação que busca ser emancipatória e inclusiva, a devolutiva da 

avaliação da aprendizagem é uma opção metodológica capaz de levar o aluno a refletir 

sobre o desempenho do próprio aprendizado. A partir dos estudos realizados pode-se 

observar que a junção da ação do professor com a do aluno evidencia a probabilidade de 

se alcançar uma formação humana, social e intelectual sólida, apta a fazer do aluno um 

ser consciente e engajado na sociedade. Viu-se que a avaliação precisa deixar de ser um 

meio que apenas cuide da aprovação ou reprovação do aluno, ela deve integrar-se ao 

processo avaliativo macro, o qual zela pelo ensino e pela aprendizagem. A avaliação deve 

incentivar o aluno a fortalecer sua atuação como sujeito ativo da própria aprendizagem, 

pois, ela é instrumento hábil a oferecer condições para que se analisem objetivos e se 

estabeleçam, ou restabeleçam, condutas a se seguir. 

Enquanto fornecedora de informações ao professor sobre o desempenho do aluno, 

a avaliação possibilita que se tomem decisões com base em fatos concretos relativos ao 

processo de ensino. Assim, permite-se monitorar o escopo da aprendizagem a partir da 

realidade do aluno, sobretudo pelo que ele traz para o contexto do processo de ensino-

aprendizagem. 

Nessa trajetória, está comprovado que a devolutiva da avaliação da aprendizagem 

pode prestar contribuição satisfatória para o êxito da produção de conhecimentos pelo 

aluno. Assim, o professor não pode ser um mero examinador atrelado à mensuração de 

notas, à prática da testagem punitiva ou mesmo prestar-se a atuar como um 

recompensador de alunos por meio de instrumentos avaliativos. É conveniente que este, 

enquanto avaliador, diagnostique as ocorrências existentes no percurso do ensino e a 

partir das informações coletadas, maximize a sua atuação docente de modo que ela 

privilegie o aluno e o favoreça em sua aprendizagem. Uma das oportunidades para que 

isso ocorra é por meio de diálogos e esclarecimentos quando dos feedbacks das 

avaliações. 

A avaliação da aprendizagem do tipo formativa mostra-se adequada para essa 

prática. Ela aponta caminhos e cria condições para que professores e alunos revejam os 

métodos que utilizaram, os conteúdos que estudaram e as formas pelas quais agiram. 

Desse modo, é possível que eles ajustem tudo o que for considerado inadequado ou 

ineficiente, e por sua vez, retomem o processo de ensino-aprendizagem sob uma nova 

óptica e com um viés diferente, capaz de corrigir distorções e assegurar qualidade. Pode-
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se ainda, potencializar aquelas atitudes e atividades que satisfaçam o planejamento e 

garantam ao aluno o aprendizado proposto. 

O processo da devolutiva permite que o professor verifique se os objetivos 

estabelecidos no início foram alcançados ou precisam de acertos. A partir da devolutiva 

dos resultados das avaliações, sejam eles positivos ou negativos, com métodos e técnicas 

pertinentes, compreensíveis pelo aluno, viu-se que há ganho didático e pedagógico em 

favor da aprendizagem. A ação tempestiva e em linguagem acessível na devolutiva 

aproxima professor e aluno, sintonizando-os. Ela também reforça os pontos satisfatórios 

e elucida os pontos controversos, de modo a melhorar a formação educacional daquele 

que a recebe, agregando o aluno ao processo de aquisição do conhecimento. Ao fazer a 

devolutiva o professor aviva no aluno os pontos favoráveis que este desempenhou, 

enaltecendo-os. De outra parte, aponta as deficiências e as inconsistências que observou, 

a fim de que, em conjunto, ele e o aluno desenvolvam estratégias e encontrem técnicas 

que favoreçam o aprendizado e o aprimoramento das habilidades do aluno. 

A prática da devolutiva faz professor e aluno conscientes da importância de suas 

atuações ativas na construção da aprendizagem. A ação pedagógica que ela encerra é parte 

no processo formativo em educação. Há que se ter cuidado quando de sua oferta, 

considerando-se as particularidades de cada aluno. Para tanto, o professor precisa atuar 

de forma didática e evitar constrangimentos quando a oferece. É prudente que pense no 

bem-estar e na capacitação do aluno, de modo que suas ações e falas incentivem e 

entusiasmem o aprendizado deste. Há também que se atribuir qualidade aos resultados da 

aprendizagem dos alunos e dialogar com eles de forma clara e objetiva, construindo um 

caminho acessível para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Diante do que apontou a pesquisa, pode-se afirmar que tanto o objetivo geral 

quanto os específicos foram atendidos. Conheceu-se percepções e expectativas dos alunos 

do curso de Direito em relação às devolutivas das avaliações de aprendizagem feitas por 

seus professores, com base nas escolhas das respostas que estes ofereceram no 

questionário que responderam. As respostas denotaram que na visão dos alunos todos os 

professores do curso fazem devolutiva da avaliação, embora uns com maior frequência 

que outros; descobriu-se que os alunos veem as devolutivas feitas pelos professores como 

esclarecedoras; à unanimidade eles informaram que os professores são frequentes em 

fazer devolutivas, o que confirma o êxito da prática e seu sucesso; em sua maioria eles 

acreditam que a devolutiva contribui para a sua aprendizagem e que ela melhora o 

conhecimento que eles têm sobre a matéria, além de lhes permite retomar o conteúdo e o 
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compreender; os alunos também mencionaram que a veem como esclarecedora e 

importante para eles, pois, se sentem valorizados ao recebê-la. 

Os alunos afirmaram gostar que o professor interaja com eles e produza 

conhecimentos no momento da entrega da devolutiva; declararam que o fato de o 

professor mostrar a resposta certa e reexplicar a matéria é importante e lhes propicia 

esclarecimentos; apontaram que a realização da devolutiva de maneira oral em sala de 

aula, sobretudo de forma coletiva, com a participação de todos, qualifica a aprendizagem 

e é atrativa. Esses fatos evidenciam que eles optam por formas de devolutiva nas quais o 

professor seja mais atuante e explicativo, e que eles possam interagir, a fim de que, em 

conjunto, promovam uma nova forma de abordagem, discussão e aprendizagem. 

As escolhas de respostas no instrumento da pesquisa indicaram ainda a 

emergência de três categorias de resposta, apontando conclusões para a pesquisa. Elas 

afirmam que a devolutiva da avaliação da aprendizagem aproxima professor e aluno, 

propicia esclarecimentos quanto aos conteúdos estudados e à avaliação realizada e 

qualifica a aprendizagem do aluno. A soma das vantagens contidas nessas três categorias 

faz crer que os benefícios alcançados com a devolutiva são humanizadores, 

esclarecedores e educativos, capazes de contribuir para a formação profissional do aluno, 

de modo que a sua aquisição de conhecimentos seja profícua. 

Por fim, pelas respostas coletadas na pesquisa, reconhece-se que o questionário 

usado no estudo pode ser ampliado, inserindo-se questionamentos que busquem saber do 

progresso humano, educacional e de habilidades do aluno com as devolutivas, a partir de 

sua própria visão crítica. A possibilidade de ampliação do questionário sugere que esta 

pesquisa possa ser continuada no sentido de buscar por mudanças de comportamento do 

professor em novas devolutivas, a partir da evolução do aluno e de seus questionamentos. 

Pode também averiguar a percepção dos professores para saber suas opiniões, a fim de 

compará-las com as dos alunos. 
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ANEXO 1 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Pouso Alegre/MG, __ de setembro de 2018. 

 

Senhor Coordenador do curso de Direito do Centro Universitário 

Nome do Coordenador 

 

Eu, Adival Aparecido de Oliveira, responsável pelo Projeto de Pesquisa do Mestrado em 

Educação intitulado “Avaliação da aprendizagem no ensino superior: a percepção do 

aluno sobre a devolutiva em sala de aula”, orientado pela professora Dra. Sandra Maria 

da Silva Sales Oliveira, consulto-lhe sobre a possibilidade de autorizar a realização do 

estudo junto aos alunos que estudam no curso de Direito do Centro Regional 

Universitário de Espírito Santo do Pinhal. Os objetivos da pesquisa são investigar o 

processo avaliativo da aprendizagem, no ensino superior, no que tange às devolutivas 

oferecidas aos alunos pelos professores; levantar como se dá o processo avaliativo e 

devolutivo dos conteúdos das aulas; identificar as expectativas que os alunos possuem em 

relação às devolutivas das avaliações de aprendizagem pelos seus professores; refletir 

analiticamente sobre as devolutivas das avaliações de aprendizagem dos professores. 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Univás será iniciada a coleta 

de dados da pesquisa. A metodologia a ser utilizada envolve a pesquisa de campo. Os 

alunos do curso de Direito que concordarem e aceitarem responder à pesquisa, a qual se 

realizará por meio de uma entrevista semiestruturada, utilizando-se da aplicação de 

questionário, dela participarão no momento oportuno. Será critério de inclusão o aluno 

estar matriculado no curso de Direito da IES e ainda, aceitar participar da pesquisa, e, por 

sua vez, será critério de exclusão, o aluno não aceitar participar da pesquisa. A 

concordância se dará mediante a assinatura do devido Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Nesse momento, além de solicitados dados que permitam coletar o 

perfil demográfico, os participantes serão consultados sobre o tema: “Avaliação da 
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aprendizagem no ensino superior: a percepção do aluno sobre a devolutiva em sala de 

aula”. 

Quanto à previsão de riscos, considera-se que o tema proposto possa, em algum 

momento, causar incômodo ou desconforto ao participante. Caso isso ocorra, o 

pesquisador está apto a apontar soluções para eventual ocorrência que surja. 

A coleta de dados da pesquisa está prevista para o período de novembro de 2018 

e a apresentação dos resultados ao coordenador do curso bem como aos participantes da 

pesquisa está prevista para março de 2019. Por meio desta pesquisa espera-se contribuir 

para a promoção de melhores condições ao processo de desenvolvimento pessoal e 

formativo do aluno, com base no processo de ensino-aprendizagem, a partir da 

perspectiva de que ele é sujeito ativo da própria aprendizagem. 

A qualquer momento poderá ser contatado o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale do Sapucaí para esclarecimentos e/ou reclamações em relação à 

pesquisa, por meio do telefone: (35) 3449-9269 ou pessoalmente na Avenida Pref. Tuany 

Toledo, nº470, bairro Fátima, em Pouso Alegre/MG. Contato com o pesquisador Adival 

Aparecido de Oliveira pelo telefone (35) 99911-8315 ou e-mail: 

adivaloliveira@gmail.com. A qualquer momento poderá ser solicitado esclarecimento 

sobre o desenvolvimento da pesquisa e, sem qualquer tipo de cobrança, poderá ser retirada 

a autorização para sua realização. 

Os dados obtidos serão utilizados na publicação de artigos científicos. Assume-se 

total responsabilidade de não publicar qualquer dado que comprometa o sigilo da 

participação dos integrantes dessa Instituição. Na eventualidade da participação nesta 

pesquisa causar qualquer tipo de dano aos participantes, o pesquisador se compromete a 

reparar o dano, e ou ainda, prover meios para a sua reparação. A participação será 

voluntária, não se fornecendo por ela qualquer tipo de pagamento. 

 

Autorização Institucional 

Eu, Jésu Aparecido Alves de Oliveira, responsável pela Coordenação do curso de 

Direito da Instituição Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, declaro 

que fui informado dos objetivos da pesquisa acima, e concordo em autorizar a execução 

dela nesta Instituição. Caso necessário, a qualquer momento, como Instituição co-

participante desta pesquisa, poderemos revogar esta autorização se comprovadas 

atividades que causem prejuízo a esta Instituição ou ainda, a qualquer dado que 

comprometa o sigilo da participação dos integrantes desta. Declaro também que não 

mailto:adivaloliveira@gmail.com
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recebemos qualquer pagamento por esta autorização, bem como os participantes também 

não receberão qualquer tipo de pagamento. 

Conforme Resolução CNS 466/2012 a pesquisa só terá início nesta Instituição 

após apresentação do Parecer de Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos. Informamos ainda que é prerrogativa desta Instituição 

proceder à reanálise ética da pesquisa, solicitando, portanto, o parecer de ratificação do 

Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos desta Instituição. 

 

Pesquisador 

 

 

Adival Aparecido de Oliveira 

Responsável pela Instituição 

 

 

Jésu Aparecido Alves de Oliveira 

Orientadora 

 

 

Professora Dra. Sandra Maria da Silva Sales Oliveira 

 

Documento em duas vias: 

1ª via: Instituição 

2ª via: Pesquisador 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Com os cordiais cumprimentos, eu, Adival Aparecido de Oliveira, discente do 

Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), juntamente com 

a professora Dra. Sandra Maria da Silva Sales Oliveira, da UNIVÁS, Pouso Alegre/MG, 

estamos realizando uma pesquisa intitulada “Avaliação da aprendizagem no ensino 

superior: a percepção do aluno sobre a devolutiva em sala de aula”. O objetivo 

principal da pesquisa é investigar o processo avaliativo da aprendizagem, no ensino 

superior, no que tange às devolutivas oferecidas aos alunos pelos professores; e os 

objetivos secundários são investigar o processo avaliativo da aprendizagem, no ensino 

superior, no que tange às devolutivas oferecidas aos alunos pelos professores; levantar 

como se dá o processo avaliativo e devolutivo dos conteúdos das aulas; identificar as 

expectativas que os alunos possuem em relação às devolutivas das avaliações de 

aprendizagem pelos seus professores; e, refletir analiticamente sobre as devolutivas das 

avaliações de aprendizagem dos professores. 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Univás e do coordenador do 

curso de Direito da IES, a pesquisa será aplicada por meio de uma pesquisa de campo, 

realizada mediante entrevista semiestruturada com os alunos regularmente matriculados 

no curso de Direito de uma IES do interior do Estado de São Paulo, os quais serão 

convidados a dela participar, por meio de perguntas constantes de um questionário. Neste 

momento, além de solicitados dados que permitam coletar o perfil demográfico, os 

participantes serão consultados sobre o tema: “Avaliação da aprendizagem no ensino 

superior: a percepção do aluno sobre a devolutiva em sala de aula”. A coleta de dados 

ocorrerá de tal forma que não atrapalhe a rotina de estudo dos alunos participantes nem 

as atividades da Instituição de Ensino Superior. 

Por meio desta pesquisa espera-se contribuir para a promoção de melhores 

condições para processo de desenvolvimento pessoal e formativo do aluno, com base no 

processo de ensino-aprendizagem, a partir da perspectiva de que ele é sujeito ativo da 

própria aprendizagem. Quanto à previsão de riscos, considera-se que o tema proposto 

possa, em algum momento, causar incômodo ou desconforto ao participante. Caso isso 

ocorra, o pesquisador está apto a apontar soluções para eventual ocorrência que surja. 

No caso de dúvidas poderá ser contatado o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale do Sapucaí para esclarecimentos e/ou reclamações em relação à 

pesquisa, por meio do telefone: (35) 3449-9269 ou pessoalmente na Avenida Pref. Tuany 
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Toledo, nº470, bairro Fátima, em Pouso Alegre/MG. Contato com o pesquisador Adival 

Aparecido de Oliveira pelo telefone (35) 99911-8315 ou e-mail: 

adivaloliveira@gmail.com . A qualquer momento poderá ser solicitado esclarecimento 

sobre o desenvolvimento da pesquisa e, sem qualquer tipo de cobrança, poderá ser retirada 

a autorização para sua realização. 

O (a) senhor (a) concorda em participar deste estudo? Em caso afirmativo, deverá 

ler a “Declaração” que segue abaixo, assinando-a no local próprio. 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os devidos fins, que fui informado (a) sobre esta pesquisa e estou 

ciente dos seus objetivos e relevância, assim como científico que me foram esclarecidas 

todas as dúvidas. Concordo livremente em participar do estudo, fornecendo as 

informações necessárias. Estou também ciente de que, se eu quiser, em qualquer 

momento, poderei retirar o meu consentimento deste estudo. Para tanto, lavro minha 

assinatura em duas vias deste documento, ficando uma delas comigo e a outra com o 

pesquisador. 

 

___________________________________, ___ de ______________ de 2018. 

 

Participante: ______________________________________________________ 

Assinatura:   ______________________________________________________ 

Pesquisador: ______________________________________________________ 

Assinatura:    ______________________________________________________ 

 

 

  

mailto:adivaloliveira@gmail.com
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Apêndice 1 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO 

SUPERIOR: A PERCEPÇÃO DO ALUNO SOBRE A DEVOLUTIVA EM SALA DE 

AULA 

 

Prezado estudante. 

Pesquisamos a respeito do processo avaliativo no ensino superior no que tange à devolutiva que 

ocorre após uma avaliação de conteúdo. Responda assinalando todas as alternativas verdadeiras 

em cada bloco de assunto. Não há alternativas certas ou erradas. 

Sua resposta é muito importante para nós. 

 

NOME: ______________________________________________________________________ 

IDADE: ___________ 

SEXO: ____________________________ 

PERÍODO DO CURSO: __________ 

QUANTIDADE DE DISCIPLINAS CURSADAS NO SEMESTRE: _______________ 

QUANTIDADE DE PROFESSORES NO SEMESTRE: _________________________ 

NOTA MÉDIA GERAL NO SEMESTRE: ________ 

 

 

1. Quantos professores no curso de Direito apresentam devolutivas (feedbacks) das avaliações de 

aprendizagem a que você é submetido? 

(   ) Nenhum 

(   ) Menos da metade 

(   ) Mais da metade 

(   ) Todos 

 

 

2. Com que frequência os professores do curso apresentam devolutivas em relação às avaliações 

de aprendizagem que lhe aplicam? 

(   ) Sempre 

(   ) Frequentemente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 
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3. Em relação ao professor que faz devolutiva: 

(   ) nas devolutivas das avaliações, o professor se mostra acessível 

(   ) gosta de conversar sobre a avaliação 

(   ) somente exibe o instrumento avaliativo corrigido 

(   ) está interessado que eu aprenda mais e melhor 

(   ) é didático e esclarecedor quando me oferece devolutivas das avaliações 

(   ) pergunta a minha opinião sobre a facilidade ou a dificuldade da avaliação 

(   ) atende de maneira satisfatória as minhas expectativas em relação às devolutivas 

 

4. A forma como o professor apresenta uma devolutiva da avaliação: 

(   ) é esclarecedora 

(   ) é importante para mim 

(   ) permite que eu retome o tema / conteúdo avaliado e o compreenda 

(   ) torna possível reexplicar a matéria de uma forma diferente, a qual me permite entendê-la 

melhor 

(   ) contribui para melhorar o meu conhecimento sobre a matéria 

(   ) contribui para o meu desenvolvimento de estudante universitário 

(   ) contribui para melhorar a minha participação nas aulas em sala 

(   ) contribui para o desenvolvimento do meu pensamento crítico sobre o curso 

(   ) contribui para o meu aprendizado 

 

5. Sobre a minha preferência da devolutiva do processo avaliativo, gosto: 

(   ) das formas como as devolutivas das avaliações são apresentadas pelos professores no meu 

curso 

(   ) que o professor faça as devolutivas das avaliações de forma oral em sala de aula 

(   ) que o professor faça as devolutivas das avaliações de forma escrita, na própria avaliação 

(   ) que o professor faça as devolutivas das avaliações de forma individualizada 

(   ) que o professor faça as devolutivas das avaliações comentando todas as questões e suas 

respectivas respostas 

(   ) que o professor dialogue individualmente comigo, em sala de aula, tirando minhas dúvidas 

quando das devolutivas das avaliações 

(   ) que o professor apresente coletivamente aos alunos as devolutivas das avaliações, em sala de 

aula, tirando suas dúvidas 

(   ) que o professor, nas devolutivas das avaliações, em sala de aula, use de linguagem clara e 

objetiva, apontando pura e simplesmente a resposta certa da questão 

(   ) que o professor, nas devolutivas das avaliações, em sala de aula, use de linguagem clara, 

apontando a resposta certa da questão, porém, reexplicando a matéria de forma breve. 


