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RESUMO 
 

A experiência avaliativa pessoal do aluno do Curso de Pedagogia em sua formação básica 

para o exercício da docência é condição essencial para renovar a prática avaliativa, marcada 

historicamente pelos estados emocionais de temor e ansiedade gerados pela Pedagogia 

Tradicional. Este estudo se fundamenta nas ideias de Luckesi (2005a, 2005b), Depresbiteris 

(20009), Guba e Lincoln (2011), Hadji (2001), Vianna (2000, 2005), dentre outros. A 

fundamentação teórica perpassa os primórdios da Avaliação Educacional, expondo cada uma 

das cinco gerações, além de apresentar as principais tendências pedagógicas presentes na sala 

de aula, o legado da Avaliação Educacional brasileira, os temores históricos que são 

associados ao exame e as questões relacionadas ao transtorno de ansiedade e ao medo 

relacionados ao momento da avaliação da aprendizagem. Este trabalho tem como principal 

objetivo investigar a presença de indícios de medo e/ou ansiedade diretamente relacionados às 

práticas de avaliação da aprendizagem em alunos de turnos noturno e diurno do curso de 

Pedagogia em uma Instituição de Ensino Superior (IES) da rede pública da cidade de 

Fortaleza-CE. Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, nos moldes de um estudo de caso. 

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do primeiro, quarto e oitavo semestres diurno e do 

primeiro, quarto e sétimo semestres noturno. Também participaram da pesquisa os professores 

das disciplinas nas quais os questionários foram aplicados e os coordenadores dos turnos 

diurno e noturno. No total, 105 discentes, quatro professoras e as duas coordenadoras do 

curso de Pedagogia participaram da pesquisa. Os dados foram coletados no final do primeiro 

semestre, em junho e julho, e início do segundo semestre, em agosto, de 2016. A análise de 

dados confirmou o que foi analisado na literatura sobre a presença de indícios de medo e 

ansiedade no momento da avaliação. Contudo, há um desejo por parte dos alunos, professores 

e coordenadores de mudança quanto à ideia da cultura do exame e do emprego de uma real 

avaliação da aprendizagem. Conclui-se que, apesar da existência dos problemas ligados ao 

medo/ansiedade na avaliação ainda persistirem, o processo vem lentamente sendo modificado 

para melhor, pois aumentam a informação e o conhecimento sobre novas formas de avaliar e 

sobre o verdadeiro ideal de uma avaliação formativa, em que a punição não exista e haja uma 

verdadeira humanização neste momento tão importante. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da aprendizagem. Formação docente. Medo e ansiedade. 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 

The personal evaluative experience of the student of Pedagogy in his/her basic formation for 

the exercise of teaching is an essential condition for renewing the evaluation practice, 

historically marked by the emotional states of fear and anxiety caused by Traditional 

Pedagogy. This study is based on the ideas of Luckesi (2005a, 2005b), Depresbiteris (20009), 

Guba and Lincoln (2011), Hadji (2001), Vianna (2000, 2005), among others. The theoretical 

framework comprehends the primordium of Educational Evaluation, presenting each of the 

five generations, as well as the main pedagogical tendencies observed in the classroom, the 

legacy of Brazilian Educational Evaluation, the historical fears concerning examination and 

questions about fear and anxiety disorders related to the exact moment of assessment of 

learning. The main purpose of the current research is to accomplish an investigation about the 

presence of fear/anxiety indicators directly related to the practices of assessment of learning in 

students of day and night shifts in a course of Pedagogy in a Public Institute of Higher 

Education in Fortaleza-CE. Therefore, a quanti-qualitative research was accomplished, as a 

case study. The sample was composed by students registered in the 1st, 4th and 8th semesters of 

day shift as well as in the 1st, 4th and 7th semesters of night shift. The professors of the 

disciplines in which the questionnaires were applied and also the coordinators of both day and 

night shifts were also submitted to the research. Thus, 4 professors, 2 coordinators and 105 

students participated in the research, 111 subjects altogether. The data were collected at the 

end of the first semester of 2016, in June and July, as well as at the beginning of the second 

semester, in August. The results revealed signs of fear and anxiety at the exact moment of the 

evaluation according to the literature. However, students, professors and coordinators wish a 

change regarding the idea of an examination culture towards a real assessment of learning. In 

conclusion, despite the existence of problems related to fear/anxiety related to the moment of 

assessment still remains, this process has being changed slowly for the better due to 

information and knowledge about new ways of evaluating and the true ideal of a formative 

assessment, where punishment does not exist and there is a real humanization at this 

important moment. 
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INTRODUÇÃO 

 

O momento da avaliação da aprendizagem talvez seja um dos mais marcantes ao longo 

do período escolar. É comum que as pessoas se lembrem dos dias em que eram colocadas em 

fila, quando não eram permitidas conversas nem compartilhamento de material. Ainda mais 

comum é o sentimento de temor relativo a esse momento, por causa de professores que 

utilizavam as provas como ferramentas para disciplinar e exigir atenção de seus alunos. 

Infelizmente, ainda é comum escutar relatos de estudantes, inclusive no Ensino Superior, que 

apresentam implicações emocionais referentes ao momento da avaliação, como medo e 

ansiedade (LUCKESI, 2005a, 2005b).  

As lembranças do período em que uma pessoa frequentou a escola são inesquecíveis e 

provavelmente as acompanhará pelo resto da vida. As avaliações feitas nessa época são uma 

fonte de recordações muitas vezes amargas. Um dos motivos é porque, ao longo da História 

da Educação, o erro durante o processo de aprendizagem sempre foi visto como uma falha, 

passível de ser castigada, ao invés de ser considerado elemento integrante desse processo 

(GHIRALDELLI JR., 2009; LUCKESI, 2005a, 2005b). 

Tais práticas provocam lembranças desagradáveis na maioria das pessoas, pois é bem 

provável que já tenham sofrido com algumas dessas reprimendas no período em que 

estiveram na escola. Pior do que as más recordações é o desenvolvimento de transtornos de 

ansiedade em relação à avaliação, que podem ser bastante persistentes, causando sérias 

dificuldades que repercutem em várias áreas da vida do indivíduo, como a acadêmica, a 

profissional e os relacionamentos interpessoais, uma vez que o ato de avaliar, em suas 

múltiplas formas, apresenta-se em quase todos os segmentos do cotidiano do indivíduo 

(ALSOP, 1999). 

É o caso de pessoas que sofrem com níveis elevados de ansiedade no momento de 

fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)1, outras que apresentam tremores 

só de pensar em uma entrevista de emprego ou em uma defesa de monografia, dissertação ou 

tese. São circunstâncias ansiogênicas, ou seja, geradoras de ansiedade. 

No caso do professor, ainda é bastante comum que o momento da avaliação seja usado 

por ele como forma de punição, cujos resultados acabam por rotular os alunos em “bons” ou 

“ruins”, sem considerar o processo de aprendizagem deles. A denominada prova nada mais é 

do que uma perpetuação do que ocorreu ao longo da História, em que o professor tem sido 

                                                 
1 Criado em 1998. Atualmente, forma de acesso ao Ensino Superior público na maioria dos estados brasileiros 

(BRASIL, 2011) 
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soberano em sala de aula e a nota tem lhe conferido poder e autoridade sobre os estudantes, 

causando pressão de modo a se sentirem compelidos a nunca falhar e a um medo profundo de 

serem avaliados (LUCKESI, 2005a, 2005b).  

A fim de que essas situações sejam evitadas, é preciso que o educador modifique a sua 

forma de avaliar nos diversos níveis e modalidades de ensino. Para que isso seja possível, 

Hoffmann (2003, p. 113) afirma que, apesar dos alunos se encontrarem no mesmo processo 

educativo: “[...] uma postura diferenciada em avaliação exigiria compreender que a 

aprendizagem pressupõe experiências vividas pelos sujeitos o que torna os elementos da ação 

educativa, únicos e individuais em seus entendimentos e desentendimentos [...]”. 

A situação se torna ainda mais séria quando se foca em crianças nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, pois estas acabaram de sair da Educação Infantil, em que, por lei, é 

proibido o uso de avaliação para a promoção2. São expostas, de modo geral, à tradição na qual 

a avaliação é usada para conseguir a submissão do educando pelo medo das provas e notas, ao 

invés de obter o respeito pela qualidade pedagógica do trabalho docente (LUCKESI, 2005b). 

Ou seja, logo no começo do Ensino Fundamental, a criança de seis anos de idade já sofre com 

o impacto da herança do exame escolar, que remonta historicamente à educação jesuítica do 

século XVI. 

Enquanto o exame escolar tem algumas características como a promoção, além de ser 

uma forma de punição e de garantia do poder do professor sobre seus alunos, a avaliação da 

aprendizagem busca diagnosticar a realidade do estudante, para analisar suas dificuldades e 

aprendizados (LUCKESI, 2005b). 

Luckesi (2005a) esclarece que o uso escolar da avaliação da aprendizagem deveria 

apresentar dois objetivos: o de auxiliar o estudante a se desenvolver no âmbito pessoal, 

através do processo de ensino-aprendizagem, e o de oferecer um retorno à sociedade acerca da 

qualidade do trabalho educativo realizado. Demo (2010), por sua vez, aponta para o lado 

incômodo da avaliação, assinalando que: i) é injusta, porquanto é muito difícil compreender o 

que realmente foi aprendido com poucas avaliações; ii) sempre machuca um pouco, por ter 

alguma crítica negativa; iii) classifica e escalona, por comparar com os outros. Ao considerar 

tais reflexões como imprescindíveis para o processo de ensino-aprendizagem, o professor 

precisa repensar como encontrar formas de avaliar que não sejam, por si próprias, geradoras 

de medo ou ansiedade. 

                                                 
2 Como afirma a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, no Art. 31, parágrafo I (BRASIL, 1996). 
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Medos e ansiedades podem ocasionalmente resultar em um transtorno psicológico 

mais grave, que poderá persistir ao longo da vida do indivíduo, causando entraves toda vez 

que for submetido a alguma avaliação, não somente no âmbito educacional. O medo é uma 

emoção natural do ser humano e normalmente atua como um aliado, pois protege do perigo, 

por funcionar como um sinalizador. Ele contribui para a tomada de decisões, visando evitar os 

possíveis fracassos e até mesmo preservar a vida (NUNES FILHO; BUENO; NARDI, 2001).  

Já a ansiedade se refere a um contínuo estado de alerta, que traz consigo um 

sentimento de apreensão e uma sensação de que algo desagradável, mas indefinido ou 

desconhecido, está prestes a acontecer. Tanto o medo como a ansiedade ocorrem 

normalmente em determinadas situações da vida e constituem mecanismos de 

autopreservação, porém, quando há o sentimento proveniente de uma resposta inadequada, em 

intensidade e duração, às solicitações de adaptação aos perigos do meio físico e social, 

adentra-se no campo dos transtornos emocionais, como no caso da ansiedade patológica, das 

fobias e da síndrome do pânico3 (BALLONE, 2015). 

Por conseguinte, um problema de pesquisa se configura diante da necessidade de 

investigar a presença de indícios de medo e ansiedade no aluno do curso de Pedagogia, futuro 

professor de crianças, diretamente relacionados à avaliação da aprendizagem no Ensino 

Superior, período que constitui sua formação básica para o exercício da docência. É 

necessário saber se o futuro professor está sendo preparado para avaliar durante a sua 

formação na graduação em Pedagogia. Durante esse período, ele deve compreender a 

importância da avaliação da aprendizagem e perceber a diferença crucial entre a pedagogia do 

exame e a avaliação do ensino-aprendizagem. Ao obter tais percepções, o futuro educador 

poderá quebrar o ciclo no qual foi envolvido na época em que foi estudante, na qual é 

provável que a prática pedagógica a que foi submetido focasse nas provas e nos exames, sem 

considerar o seu aprendizado gradual. Na ausência dessa formação básica, o futuro pedagogo 

tende a repetir o que fizeram com ele quando aluno (LUCKESI, 2005a). 

No intuito de conhecer pesquisas já realizadas sobre esta temática, buscamos no site da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no Google 

Acadêmico e na biblioteca eletrônica Scielo, utilizando as palavras-chave medo, ansiedade e 

                                                 
3 Ansiedade patológica: A ansiedade se torna patológica no momento em que constitui uma resposta inadequada, 

em intensidade e duração, às solicitações de adaptação, causando uma preocupação excessiva e persistente, 

gerando sofrimento ao indivíduo (BALLONE, 2015a). 

Fobia: É o “[...] medo imotivado e patológico, ilógico e especificamente orientado para um determinado objeto 
ou situação” (BALLONE, 2007, on-line). 

Síndrome do pânico: É uma sensação de que algo ruim está acontecendo naquele instante; um sentimento de 

morte ou de que se está morrendo, de que irá passar mal, um descontrole iminente (BALLONE, 2015b). 
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avaliação da aprendizagem. No site da Capes, foram encontrados 5 resultados que tivessem 

alguma correspondência com essas palavras-chave, contudo todos na área de saúde. O mesmo 

ocorreu com a plataforma Scielo, que continha apenas um artigo, na mesma área. No Google 

Acadêmico, surgiram aproximadamente 27.500 resultados, sobretudo nas áreas de saúde e de 

Psicologia.  Os artigos mais próximos do tema abordado nesta dissertação foram: “Ansiedade 

e percepções/atitudes dos profissionais da educação face à avaliação de desempenho” (2009); 

“Avaliações no ensino superior: nível de ansiedade manifestado pelos estudantes” (2013); 

“Níveis e principais manifestações de ansiedade face às avaliações dos alunos do ensino 

superior” (2013) e “O problema da ansiedade nas provas: perspectivas contemporâneas" 

(1989). Não foram encontradas pesquisas análogas ao tema proposto, abordando o medo e 

ansiedade direcionados à avaliação da aprendizagem do pedagogo em formação. 

O presente trabalho parte do princípio de que a avaliação da aprendizagem não pode 

ser determinada como uma teoria aceita, uma matéria pronta, uma discussão finalizada, 

(ANTUNES, 2012). Com base nessa ideia, este estudo busca meios de colaborar para uma 

prática que não cause os estados de medo e ansiedade gerados pelas ações pedagógicas 

tradicionais, focalizando a experiência avaliativa pessoal do aluno do Curso de Pedagogia em 

sua formação básica para o exercício da docência. 

Como forma de assegurar o direito do aluno de ser visto como um ser completo, que 

possui sentimentos e uma história de vida que devem ser respeitados, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, mais conhecida pela sua sigla LDB (BRASIL, 1996), determina, no artigo 

2º, que: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Além 

disso, no artigo 3º, inciso X, a LDB defende a valorização da experiência extraescolar, ou 

seja, tudo o que o aluno vivencia fora do ambiente escolar também deve ser considerado 

importante no momento do aprendizado. 

A avaliação da aprendizagem deve ser feita de forma prazerosa e significativa, de 

modo que a afetividade e a cognição sejam trabalhadas em conjunto. A fim de melhor 

considerar a importância da afetividade como parte relevante da aprendizagem, podem-se 

utilizar as ideias de Lev Vygotsky (1896-1934), que assinala a importância da motivação, do 

desejo de fazer, de conhecer algo para a construção da aprendizagem.  

A base do pensamento, para Vygotsky, é simultaneamente afetiva e volitiva: ao ter 

afeto pela matéria ensinada ou pelo professor, provavelmente o aluno desenvolverá uma 

grande vontade em aprender e entender o que lhe é ensinado em sala. O contrário também 
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acontece, pois se há uma relação afetiva insatisfatória com o professor ou o com a matéria que 

ele leciona, o estudante poderá desenvolver uma aversão por este conteúdo (NETO, 2012 apud 

BARBOSA, 2013). 

Analisando as reflexões anteriores, infere-se que o professor deve avaliar o aluno 

partindo do preceito de que ele é um ser integral e de que deve ter suas experiências 

consideradas como relevantes, além do entendimento de que a avaliação é um processo que se 

modifica a todo instante e deve ser realizada das mais diversas formas (ANTUNES, 2012; 

BARBOSA, 2013).  

O ato de avaliar a aprendizagem vive em constante processo de mudança e evolução, 

contudo, muitas vezes a avaliação, perpetuando modelos históricos arcaicos, é utilizada como 

instrumento de punição ou feita mediante rígida pressão sobre o desempenho escolar e as 

notas. Esta pesquisa busca estabelecer até que ponto este modo de avaliar pode dar 

continuidade a uma prática avaliativa ansiogênica, visto que o professor tende a repetir, na 

ausência de uma formação adequada, a sua própria experiência pessoal junto a seus alunos 

(LUCKESI, 2005a, 2005b). 

Nessa perspectiva, é valido ressaltar que os transtornos de ansiedade são os quadros 

psiquiátricos mais comuns em crianças, com uma prevalência estimada de 9% durante este 

período de vida, de acordo com Castillo et al. (2000). González (2012) afirma que 

frequentemente as crianças ansiosas são intituladas como “preguiçosas” ou “estúpidas” e, por 

isso, muitas vezes os seus primeiros dias de colégio podem fazer com que aparentem ser 

lentas e menos capacitadas ou competentes que seus colegas, visto que a ansiedade excessiva 

apresenta um efeito negativo sobre o rendimento. Diante desses fatores, é provável que seu 

professor as rotule e, depois dessa primeira impressão, é necessário que se estabeleçam várias 

provas contrárias para que o educador mude de opinião sobre a criança, no sentido de crer e 

desenvolver suas potencialidades discentes.   

A ideia para esta pesquisa surgiu a partir de experiências pessoais sobre o assunto e de 

indivíduos próximos que sofreram bastante no período universitário, em decorrência do medo 

das avaliações aos quais eram submetidos. Durante a época da pesquisa do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), no curso de Pedagogia, foi desenvolvida uma monografia 

referente a transtornos emocionais que comumente ocorrem na infância na fase escolar e se 

percebeu o quanto a ansiedade se destaca entre esses transtornos e o quanto a cultura do medo 

referente à avaliação da aprendizagem ainda persiste nas escolas (BARBOSA, 2013). 

A partir dessa compreensão é que esta pesquisa poderá ser construída, pois, ao estudar 

acerca da relação entre avaliação da aprendizagem e os estados de medo e ansiedade do 
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discente, é preciso refletir sobre a história do ato de avaliar, os traumas que podem ser 

causados quando isso é feito de forma irrefletida ou sem compromisso com o aprendizado 

efetivo do aluno. Assim, devem-se buscar meios que tornem a avaliação da aprendizagem 

mais justa e prazerosa, fazendo com que, num futuro próximo, muitos estudantes se recordem 

desse momento como aquele que o ajudou na conquista e na sua evolução no caminho de uma 

aprendizagem eficaz, que perdurará na memória, sem traumas e sem transtornos ansiogênicos. 

Isso é especialmente válido para o pedagogo, que poderá ofertar essa experiência para o 

alunado constituído pelas futuras gerações. 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em investigar a presença de indícios de medo 

e/ou ansiedade diretamente relacionados às práticas de avaliação da aprendizagem em alunos 

de turnos diurno e noturno do curso de Pedagogia em uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) da rede pública da cidade de Fortaleza-CE. Especificamente, almejou-se: i) identificar 

os tipos de avaliações aplicados atualmente no curso de Pedagogia da IES investigada nos 

turnos diurno e noturno; ii) descrever as situações de medo e ansiedade mais apontadas pelos 

discentes, indicadas em relação direta com as práticas avaliativas realizadas; iii) investigar a 

opinião de docentes e discentes sobre a relação que se estabelece entre ansiedade/medo e o 

processo de avaliação da aprendizagem do curso nos dois turnos; iv) coletar sugestões para a 

construção de práticas avaliativas menos ansiogênicas. 

Essa dissertação apresenta, em sua fundamentação teórica, sete capítulos. O primeiro 

discorre sobre os primórdios da Avaliação Educacional, apresentando sua história desde a 

antiguidade, na China, até as cinco gerações mais recentes (DEPRESBITERIS; TAVARES, 

2009; ESCORZA, 2003; GUBA; LINCOLN, 2011; LIMA FILHO, 2013, VIANNA, 2000). 

Em seguida, são apresentadas as tendências pedagógicas aplicadas em sala de aula, que se 

idealizam na Pedagogia Liberal ou na Pedagogia Progressista (LEITE; VIANA, 2006; 

LIBÂNEO, 1998).  

No terceiro capítulo, apresenta-se o legado da Avaliação Educacional no Brasil, com 

suas várias influências e fases, até chegar ao ideal de uma avaliação da aprendizagem que seja 

formativa e somativa, para o melhor desenvolvimento do aluno (BRAGA et. al., 2014; 

DORIGO; VINCENTINO, 1997; GAUTHIER, 2014a, 2014b; HADJI, 2001; SAVIANI, 

2007; VIANNA, 2000). São igualmente apresentados os instrumentos de avaliação citados na 

literatura e que são ferramentas importantes para o processo de avaliação da aprendizagem 

(ANASTASIOU; ALVES, 2005; DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009; HOFFMANN, 2001; 

LUCKESI, 2005b; NÉRICE, 1993; RUSSO, 1997).  
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O quinto capítulo aborda os temores ligados à ainda persistente prática do exame e, em 

contrapartida, apresenta a avaliação da aprendizagem ideal (LUCKESI, 2005a, 2005b). A 

ansiedade na sala de aula é apresentada no sexto tópico, no qual são expostos diversos tipos 

de transtorno causados por esse problema (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014; BALLONE; ORTOLANI, 2007; CASTILLO et al., 2000; URURAHY; ALBERT, 

2005). Por fim, buscam-se mudanças na sala de aula e uma avaliação que seja livre de 

traumas (LUCKESI, 2005b; HOFFMANN, 2008). 

Em sua metodologia, esta dissertação apresenta a pesquisa quantitativa e a qualitativa, 

nos moldes de um estudo de caso. Também apresenta quais foram os instrumentos de coleta 

de dados, que são a entrevista semiestruturada, o questionário e a escala de Likert. Além 

disso, apresenta a amostra dos sujeitos que participaram da pesquisa e a análise dos dados 

coletados (BASTOS, 2008; BOGDAN; BIKLEN, 1994; GIL, 2008; LAKATOS; MARCONI, 

2002; LEITE, 2008). 

Finalmente, há a discussão dos resultados, na qual são analisadas todas as questões 

feitas com os participantes da pesquisa, ou seja, alunos, professores e coordenadores do curso 

de Pedagogia de uma IES pública de Fortaleza – CE (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014; ANTUNES, 2012; BARBOSA, 2013; BRAGA et al., 2014; 

HOFFMANN, 2003; LUCKESI, 2005a, 2005b). 

. 
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1 OS PRIMÓRDIOS DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

De acordo com Lima Filho (2013, p. 2), a Educação está sempre em constantes 

mudanças relacionadas ao grupo ao qual ela está relacionada e vive se ajustando ao padrão de 

cada sociedade. O autor afirma ainda que a definição de Educação implica uma “[...] 

transmissão estruturada do conhecimento dentro de uma instituição formal [...]” e, para ter 

uma noção ampla de aprendizagem, é preciso que a Avaliação Educacional esteja envolvida 

nesse processo. Para que haja uma melhor compreensão da Avaliação Educacional ao longo 

da História, é necessário, primeiramente, compreender o seu início e as fases pelas quais ela já 

passou até a atualidade. 

Depresbiteris e Tavares (2009) assinalam que as primeiras provas foram 

provavelmente usadas por um imperador chinês, chamado Shun, que, em 2205 a. C., 

examinava seus oficiais com o objetivo de promovê-los ou demiti-los. Esses testes buscavam 

evitar a apropriação de cargos, impedir o clientelismo, dentre outras ameaças presentes na 

China imperial. Para tanto, algumas decisões foram tomadas: nomeações a curto prazo, 

funcionários excluídos do cargo caso tivessem parentes ligados a ele, dentre outras situações. 

Em decorrência, o exame se configurou em um instrumento de seleção e controle social, fato 

ainda persistente nos tempos contemporâneos (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009).  

Escorza (2003) expõe que outros autores, como Sundberry (1977 apud ESCORZA, 

2003), falam de passagens a respeito de avaliação na Bíblia e Blanco (1994 apud ESCORZA, 

2003) se refere aos exames realizados por professores gregos e romanos. Segundo McReynold 

(1975 apud ESCORZA, 2003, p. 12), o tratado mais importante sobre avaliação na 

Antiguidade é o Tetrabiblos4, que é atribuído a Ptolomeu (90-168 d.C.)5. 

Na Idade Média, os exames foram introduzidos nos meios universitários e 

apresentavam um caráter mais formal. Como exemplo da avaliação feita nesse período, temos 

os exames orais públicos, realizados na presença de uma banca examinadora. Esse momento 

tinha por finalidade fazer com que os alunos mostrassem o que compreendiam e qual era o 

grau de maturidade intelectual que possuíam, para alcançarem os níveis de bacharel, 

                                                 
4 Também chamado de “Quadripartitum” ou de “Tratado Matemático em Quatro Partes”. É um tratado 

sistemático em Astrologia que, segundo Ptolomeu, realiza um prognóstico através da Astronomia. Tal obra foi 

elaborada por volta do primeiro século d.C. (MARTINS, 1995) 
5 Claudio Ptolomeu (90-168 d.C.) foi um importante pensador grego do século II, conhecido por ter estudos 

relevantes nas áreas da Matemática, Geografia, Física, Geometria, Astronomia e Química (SANTIAGO, 2011) 
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licenciado e doutorado. Comenius (1592- 1670) 6 foi um dos primeiros defensores do exame, 

pois, segundo ele, se o aluno não aprendesse, era preciso repensar o método (ESCORZA, 

2003; DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009). 

No século XVIII, houve um aumento da demanda e do acesso à Educação, surgindo a 

necessidade de uma comprovação dos méritos individuais, o que provocou a criação de 

normas sobre como utilizar os exames nas instituições educacionais (GIL, 1992 apud 

ESCORZA, 2003, p. 12). 

Os sistemas educacionais se estabeleceram no século XIX e foram criados os diplomas 

de graduação, que eram entregues a quem conseguia passar nos exames do Estado. Para 

satisfazer as necessidades da nova sociedade que estava se configurando, que era hierárquica 

e organizada de forma burocrática, foram criados sistemas de exames de comprovação mais 

específicos, além de técnicas avaliativas que focavam nas habilidades de leitura e escrita. 

Essas avaliações eram rotineiras e, muitas vezes, baseadas em instrumentos pouco confiáveis.  

Após esse momento, Guba e Lincoln (2011) categorizaram as quatro fases de evolução 

conceitual em avaliação educacional. São elas: i) mensuração, ii) descrição, iii) juízo de valor 

e iv) negociação. Atualmente foi incorporada, a essa categorização, uma quinta geração, 

denominada de avaliação social (LIMA FILHO, 2013). As cinco fases serão apresentadas a 

seguir. 

 

1.1 Primeira Geração: Mensuração 

 

A partir da década de 1840, com a ascensão das Ciências Sociais com estudos de 

autores como John Stuart Mill (1806-1873)7 e com a Teoria Evolucionista de Charles Darwin 

(1809-1882)8, houve um grande interesse na medição científica do comportamento humano. 

Além disso, vários fatores relevantes acabaram influenciando na criação dos testes 

psicométricos, como no surgimento das correntes empíricas e positivistas, no 

                                                 
6 Comenius (1592- 1672) foi um mestre, cientista, escritor e integrante da classe eclesiástica que desenvolveu os 

alicerces da Didática moderna. Foi o maior educador e pedagogista do século XVII e um dos maiores da história. 

Sua pedagogia é uma junção das ideias religiosas e realistas (LUZURIAGA, 1990). 
7 John Stuart Mill (1806-1873) contribuiu nos campos da Lógica, da Psicologia, do Direito, da Economia e da 

Política. Em sua obra Utilitarismo, no qual concebe a ideia de que os prazeres como o único critério de 

moralidade (SIMÕES, 2013). 
8 Charles Darwin (1809-1882) foi um importante naturalista e biólogo que publicou, em 1859, o livro “A Origem 
das Espécies”, explicando a evolução dos animais e dos vegetais. O livro causou um grande impacto na 

comunidade científica e religiosa por conta das suas ideias, por tratar da evolução das espécies e confrontar o que 

as instituições religiosas acreditavam (SHAPIN, 2010). 
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desenvolvimento da sociedade industrial e na contribuição da Psicologia da Educação, que 

estudava os fenômenos humanos e sociais.  

A Psicometria é caracterizada pela combinação entre a medição e a Educação, sendo 

que, na prática, a primeira era a dominante (VIANNA, 2000). Os testes de rendimento eram 

sinônimos de avaliação educativa nesse período e eram realizados para o estabelecimento de 

julgamentos individuais, nos quais os objetivos educacionais tinham sua relevância 

menosprezada, resultando em uma ínfima relação com os programas escolares, pois o foco 

destes se voltava para os alunos.  

Como exemplo de trabalho na área, temos o psicólogo Alfred Binet (1857 - 1911)9, 

que foi um dos colaboradores na criação de testes com técnicas psicométricas de medição. Era 

aplicado um conjunto de testes padronizados, em locais em que houvesse um grande número 

de alunos, com o intuito de medir a inteligência e o desempenho para classificá-los de acordo 

com seus diferentes níveis mentais (VIANNA, 2000). 

Um dos fatores apontados para o sucesso norte-americano na guerra, segundo as 

pessoas da época, foi causado pela seleção realizada a partir dos testes de Quociente de 

Inteligência (QI), que foi feita em 1914 para compor o grupo alfa do exército americano que 

participaria da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Por conta dessa crença, os testes 

psicométricos tiveram maior impacto entre as décadas de 1920 e 1930 e foram aplicados nas 

entrevistas de emprego em empresas e indústrias.  

O papel do avaliador nesse período era o de técnico e ele era o provedor de 

instrumentos de medida. O aluno era um sujeito passivo no momento da avaliação e suas 

dificuldades eram atribuídas sobretudo a ele próprio, além do foco ser direcionado unicamente 

ao que ele era capaz de fazer, em vez do que pudesse vir a ser capaz de fazer. É importante 

frisar que a avaliação não participava do processo de aprendizagem e sempre ocorria ao 

término de um período de ensino.  

Mesmo após o desenvolvimento das novas fases da Avaliação Educacional, a ideia de 

mensuração continua viva, pois ainda há a crença generalizada de que medida e avaliação são 

completamente indissociáveis (ESCORZA, 2003; LIMA FILHO, 2013). 

 

 

 

                                                 
9 Alfred Binet (1857 - 1911) foi um pedagogo e psicólogo francês, responsável por grande contribuição à 

Psicometria ao inventar o primeiro teste de inteligência (LUZURIAGA, 1990). 
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1.2 Segunda Geração: Descrição 

 

A segunda geração da Avaliação Educacional surgiu por causa da necessidade de 

compreender claramente o que era avaliar e a importância de se buscar dados acerca dos 

objetivos alcançados pelos alunos, para ser possível definir o sucesso ou a dificuldade em 

relação ao que era previamente estabelecido. Para que isso fosse viável, novas pesquisas 

foram incentivadas, enfatizando-se a necessidade de revisão do currículo escolar e a melhoria 

do desempenho dos alunos nos conteúdos aos quais eram submetidos (LIMA FILHO, 2013). 

Na década de 1920, uma corrente independente conhecida como Docimologia surgiu 

na França e, de acordo com Escorza (2003), foi a primeira a abordar a Avaliação Educacional. 

Fazia críticas principalmente à separação entre o que era ensinado e os objetivos da instrução. 

Por causa dessa dicotomia, geralmente a avaliação era feita sob a interpretação pessoal do 

próprio professor. Visando à mudança desse quadro, a Docimologia propôs quatro soluções: i) 

a elaboração de taxonomias para a formulação dos objetivos; ii) a diversificação das fontes de 

informações; iii) a junção de critérios de correção após acordo entre os corretores; iv) a 

revisão dos juízos de valor feita a partir de procedimentos como o da média obtida por 

diferentes corretores. Tais procedimentos são importantes ainda hoje (ESCORZA, 2003). 

Além de a Docimologia trazer ideias importantes para o estudo da avaliação da 

aprendizagem, outras pesquisas com ênfase nos objetivos educacionais foram realizadas, nas 

quais havia preocupação com os resultados, com a quantidade de objetivos cumpridos e com a 

análise do custo-benefício (LIMA FILHO, 2013). 

Dentre essas pesquisas, a que mais se destacou foi a de Ralph W. Tyler (1902-1994), 

que ficou conhecido como pai da Avaliação Educacional, por ser o primeiro a dar uma visão 

metódica sobre o assunto e por ser o responsável em divulgar essa expressão em todo o 

mundo (JOINT COMMITTEE, 1981 apud ESCORZA, 2003; LIMA FILHO, 2013; 

VIANNA, 2005). 

Seu estudo experimental se fundamentou na análise dos resultados de programas 

educacionais norte-americanos da década de 1940, elaborados a partir das necessidades dos 

alunos e apresentou uma nova concepção sobre Avaliação Educacional, comparando os 

objetivos pretendidos aos que realmente foram alcançados. No modelo de Tyler, parte-se do 

princípio de que educar consiste na geração ou na mudança de padrões de comportamento, 

com o intuito de construir o currículo com base na especificação das habilidades desejadas em 

objetivos que devem ser alcançados. 
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De acordo com Tyler, a avaliação deve ter as seguintes características: i) verificar 

periodicamente a eficácia da escola como uma instituição responsável pela promoção da 

Educação; ii) proporcionar subsídios para uma análise crítica da instituição, tornando viável a 

reformulação de sua programação curricular; iii) oferecer elementos que contribuam para a 

fundamentação crítica da instituição, abalizada em dados empíricos, que permitam uma 

discussão sobre a eficácia de sua atuação; iv) objetivar a convalidação das hipóteses que 

formulam a estruturação dos novos currículos, que refletem o sistema de crenças e valores 

sociais e culturais do lugar onde está inserida a escola; v) constatar em que medida as 

hipóteses geradas para a elaboração dos currículos estaria coerente com a realidade social, 

pois, segundo Tyler, o currículo deve refletir as aspirações da sociedade (VIANNA, 2000, p. 

50). 

Vianna (2000, p. 52-53) afirma que os pontos-chave do modelo de avaliação 

educacional de Tyler são os seguintes: 

 
1) A educação é um processo que visa a criar padrões de conduta, ou a 

modificar padrões anteriores, nos indivíduos. 

2) Os padrões de conduta desenvolvidos na escola são, na realidade, os 

objetivos educacionais. 

3) O êxito de um programa educacional, verificado através da avaliação, 

depende da concretização desses objetivos. 

4) A avaliação deve incidir sobre o aluno, como um todo, nos seus 

conhecimentos, habilidades, modos de pensar, atitudes e interesses, sem 

se concentrar em apenas elementos isolados, como, na realidade, 

acontece nos dias fluentes. 

5) A avaliação pressupõe diversidade de instrumental para avaliar múltiplos 

comportamentos, não devendo ficar restrita, apenas, a exames escritos, 

como geralmente ocorre. 

6) A avaliação não se concentra apenas no estudante, [...], não é um ato 

isolado, mas um trabalho solidário que deve envolver, além de alunos, 

claro, os professores, administradores e, sem sobra de dúvida, os 

próprios pais, que devem ser voz ativa no processo. 

 

A partir dessas mudanças na forma de se pensar sobre a avaliação, há um avanço nessa 

área, pois busca-se compreender os fatos e, por conta disto, nasce a avaliação qualitativa 

baseada na subjetividade, em que o sujeito é o centro do conhecimento. Tais características 

contribuíram para o surgimento da terceira geração da Avaliação Educacional (ESCORZA, 

2003; LIMA FILHO, 2013; VIANNA, 2000). 
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1.3 Terceira Geração: Juízo de Valor 

 

De acordo com Guba e Lincoln (2011), a partir da década de 1960, surgiu um apelo 

para que o juízo de valor fosse incluído no procedimento de avaliação, o que acabou sendo 

um marco no nascimento da terceira geração, caracterizada por iniciativas que tinham como 

intuito alcançar juízos de valor, situação em que o avaliador era ao mesmo tempo julgador e 

mantinha suas funções técnicas e descritivas herdadas das gerações anteriores.  

Lee Cronbach (1916-2001)10 argumenta que a avaliação é utilizada para a tomada de 

três tipos de decisões: i) determinar a eficiência dos métodos de ensino e do material 

instrucional que são utilizados no desenvolvimento de um programa; ii) identificar as 

necessidades e os méritos do aluno, a fim de possibilitar o planejamento da instrução para 

seleção e agrupamento, além de apresentar aos estudantes tanto o quanto progrediram como 

seus déficits; iii) julgar a eficiência do sistema de ensino e dos professores. Nesses casos, a 

avaliação seria responsável pelo aperfeiçoamento do currículo, seria destinada aos alunos 

submetidos ao programa e, por fim, as decisões teriam cunho administrativo (CRONBACH, 

1963 apud VIANNA, 2000). 

Seguindo o caminho de Cronbach, Michael Scriven (1928-)11, em 1967, apresentou 

um apanhado de problemas referentes às gerações anteriores, que não foram previamente 

tratados, dentre eles: i) a necessidade de se considerar os objetivos, que deveriam ser 

submetidos à avaliação tanto quanto o desempenho; ii) o que deveria ser feito com os 

resultados que são obtidos pelo avaliador; iii) os padrões de julgamentos definidos de acordo 

com os interesses da instituição educacional; iv) a importância de um especialista em 

avaliação que exercesse a função de juiz, para que houvesse um julgamento de fato, pois, para 

haver juízo de valor, é necessário um julgador (GUBA; LINCOLN, 2011; LIMA FILHO, 

2013). 

Após 1967, uma profusão de novos modelos de avaliação surgiu e todos tinham a 

mesma visão em comum: o juízo de valor era essencial para a avaliação. Citaremos alguns 

desses modelos, considerados mais relevantes por Guba e Lincoln (2011). O modelo de 

Daniel L. Stufflebeam (1936-) se baseia na afirmação de que a avaliação é para melhorar e 

não para provar. Ele o nomeou com a sigla CIPP, composta pelas iniciais das palavras 

Contexto, Insumo, Processo e Produto, que constituem os quatros tipos de avaliações 

                                                 
10 Cronbach (1916-2001) foi um psicólogo e professor americano conhecido por seus trabalhos na área da 

Psicometria (KINNES, 2016). 

 
11 Scriven (1928-) é professor, escritor e editor especialista em Teoria e Prática da Educação (SCRIVEN, 2016) 
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realizadas em seu modelo. A avaliação de contexto intenciona estabelecer necessidades, 

especificar população/amostra de indivíduos e os objetivos para concretizar essas 

necessidades. A avaliação de insumos procura situar como o uso de recursos pode contemplar 

os objetivos definidos pelo programa. A avaliação do processo objetiva detectar falhas de 

planejamento ou implementação, como também monitorar vários aspectos do projeto a fim de 

identificar e corrigir possíveis mudanças. A avaliação do produto visa medir e interpretar os 

resultados obtidos em certos momentos predefinidos do programa e ao seu término (1971 

apud VIANNA, 2000). 

O autor ainda se refere a um checklist de procedimentos que são aplicáveis aos quatro 

tipos de avaliação: i) identificar e definir situações de decisão com os objetivos da avaliação; 

ii) planejar a coleta de dados; iii) planejar a organização dos dados; iv) planejar a análise de 

dados; v) especificar a audiência a que serão destinados os relatórios, planejar sua formação e 

cronograma; vi) administrar a avaliação desenvolvendo um plano geral de execução 

(VIANNA, 2000). 

Já o modelo sem referência a objetivos ou avaliação goal-free de Michael Scriven 

(1928- ) tem como principal função a de reduzir ideias tendenciosas e aumentar a objetividade 

das avaliações. Worthen e Sanders (1987 apud VIANNA, 2000) elencam as características 

que são comuns em uma avaliação não orientada por objetivos: i) o avaliador evita conhecer 

os objetivos do programa; ii) os objetivos preestabelecidos não devem limitar a capacidade de 

análise da avaliação; iii) esse tipo de avaliação busca a identificação dos objetivos reais do 

programa; iv) o avaliador tem pouco contato com os administradores do programa; v) esse 

modo de avaliar possibilita que haja um aumento na probabilidade de se antecipar efeitos 

colaterais do programa. Ainda sobre esse ponto, é importante frisar que o avaliador goal-free 

determinará quais foram os objetivos pretendidos que realmente estão sendo alcançados 

(SCRIVEN, 1973 apud VIANNA, 2000). 

Robert Stake (1927-), em seu modelo de avaliação, cria a avaliação responsiva e 

possibilita o surgimento da avaliação naturalista. O estudioso afirma que a avaliação tem um 

lado formal e outro informal. No caso da informal, ela depende de observações casuais, 

objetivos implícitos, normas intuitivas e julgamento subjetivo, características essas que 

traduzem o cotidiano educacional. Essa avaliação pode ser mais profunda ou superficial. A 

avaliação formal faz uso de testes padronizados, comparações controladas, dentre outros 

elementos, além de não exigir um esforço para relacionar as condições antecedentes e as 

interações em sala de aula, nem buscar o estabelecimento de uma relação entre procedimentos 
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e resultados alcançados. Além disso, para ele, a descrição e o julgamento são os dois atos 

básicos da avaliação (STAKE, 1994, apud VIANNA, 2000).  

Os estudos comparativos são necessários, pois nenhuma escola tem a capacidade de 

avaliar o impacto de seu próprio programa sem tomar conhecimento de como as outras 

escolas estão procedendo para concretizar seus objetivos. Ademais, a definição de padrões é 

relevante para a avaliação formal do programa, apesar da dificuldade da realização desse 

trabalho, devido à busca de uma metodologia que seja adequada para processar os diferentes 

julgamentos. 

Stake (1967, apud VIANNA, 2000) ainda define a Avaliação Educacional como uma 

procura das relações que visam à melhoria da Educação, de modo que o avaliador deve 

identificar resultados que são contingentes em relação a certos antecedentes e procedimentos 

instrucionais. 

Conclui-se que, na terceira geração, a justiça é um critério importante e, a partir dela, a 

avaliação deve ser orientada. Contudo, Lima Filho (2013) afirma que há um desequilíbrio 

existente do poder da relação social, pois o professor domina a relação, o que gera o 

fundamento da quarta geração, denominada de negociação, por propor que professores e 

alunos sejam coautores do processo educativo. 

 

1.4 Quarta geração: Negociação  

 

A quarta geração da Avaliação Educacional teve seu início na década de 1990 e busca 

valorizar o diálogo e a participação coletiva de todos os sujeitos que estão envolvidos no 

processo educativo. Seu elemento essencial é a negociação, uma vez que tenta fazer uma 

integração entre os elementos políticos, contextuais, socioculturais e técnicos a partir de uma 

visão crítica (LIMA FILHO, 2013).  

Fernandes (2004) assevera que a avaliação da quarta geração pode ser classificada 

como respondente, por não estabelecer parâmetros nem enquadramentos. De acordo com ele, 

estes só serão definidos após a negociação com os indivíduos participantes do processo. Além 

disso, essa avaliação também é construtivista, no que diz respeito à sua metodologia. 

Fernandes (2004) apresenta as ideias da avaliação baseada na negociação. Destacamos 

algumas: i) os docentes precisam compartilhar o poder que possuem sobre a avaliação com os 

alunos, além de buscarem utilizar uma variedade de meios para aprimorar a forma de avaliar; 

ii) a avaliação deve fazer parte do processo de ensino e aprendizagem; iii) o lado formativo da 

avaliação deve ser enfatizado e se relacionar com funções como melhorar, aprender e motivar; 
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iii) o feedback é indispensável para esse processo, por incluir a avaliação no ciclo do ensino e 

aprendizagem; iv) a avaliação deve ser uma ferramenta de ajuda no aprendizado e não apenas 

julgar e classificar os alunos em escalas; v) devem-se utilizar métodos predominantemente 

qualitativos, sem excluir o uso de métodos quantitativos. 

Lima Filho (2013) ainda observa que o avaliador abandona o papel de instrumento de 

medida e torna-se um ator que se faz presente no processo de comunicação social, sendo 

corresponsável, junto a seus alunos, em fazer acordo e pactos em relação às práticas 

educativas. Ainda de acordo com o autor, esta é a geração mais próxima da perspectiva 

construtivista, pois torna o ato educativo um ato político de conscientização e transformação 

da própria realidade. Segundo essa perspectiva construtivista da avaliação e com o avanço 

destas ideias que começam a influenciar de forma mais efetiva na realidade do ensino, Guba e 

Lincoln (2011) formulam a ideia da quinta geração, denominada de “Avaliação social”, que 

será apresentada a seguir.  

 

1.5 Quinta Geração: Avaliação Social 

 

A avaliação da quinta geração busca a formação de um novo homem, de uma nova 

sociedade, alicerçada na realidade vigente. Para tanto, foi estabelecido um novo processo de 

avaliação, que está pautado em diferentes parâmetros. Estes são alguns deles: i) avaliação 

como processo estratégico, que busca compreender as relações causais entre a implementação 

de um programa e o que é modificado por ele; ii) deve ser participativa, promovendo a 

implementação de procedimentos coletivos, além da negociação e da resolução de problemas; 

iii) é uma atividade política, por causar alterações nas organizações e por agir sobre o direito 

dos indivíduos de atuarem sobre sua vida coletiva (BOUCHARD; FONTON, 2008 apud 

LIMA FILHO, 2013). 

De acordo com Lima Filho (2013, p. 18): 

 
No geral, a quinta geração da avaliação educacional permite o deslocamento 

da centralidade da medida, ou a racionalidade da observação, baseado no 

desejo de compreender, no sentido weberiano, a composição do quadro 

social, econômico e político para a intervenção adequada. Esse movimento é 

feito com base em uma desconstrução da centralidade das modalidades 

tradicionais. 

 

Por fim, nessa nova visão sobre avaliação, o êxito só será possível se ela favorecer 

uma reconstrução de uma metodologia qualitativa, sempre considerando seu impacto no 

âmbito social e no sucesso de todos os envolvidos. 
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Como pudemos ver ao longo desse tópico, a Avaliação Educacional tem se renovado e 

modificado de acordo com o momento vivido pela sociedade e com os avanços que ocorrem 

na Educação. Tem sido feita uma verdadeira reforma no que se refere a esse tema, no intuito 

de fazer com que a avaliação se torne parte do aprendizado e uma ferramenta útil para ele. 

Contudo, como veremos a seguir, mesmo com a mudança no modo de avaliar sendo 

apregoada, a prática avaliativa brasileira muitas vezes ainda mantém uma ligação com o 

passado, persistindo no erro de utilizar esse momento como forma de castigo e reprimenda 

(GUBA; LINCOLN, 2011; LIMA FILHO, 2013; VIANNA, 2000). 
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2 AS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS FIRMADAS NA SALA DE AULA 

 

No momento em que o professor buscar exercer sua função na sala de aula, ele traz 

consigo todos os anos de aprendizado que obteve ao longo de sua formação, tanto no período 

escolar como no ensino superior. Sua prática está intrinsecamente ligada à sua história na 

educação e, em decorrência desse fator, acaba por se utilizar das mais diversas tendências 

pedagógicas as quais foi apresentado nesse percurso. Para melhor compreender a realidade da 

prática docente, é preciso fazer um levantamento das tendências pedagógicas que se firmam 

no ambiente escolar. Dificilmente o professor seguirá apenas uma tendência, pois acaba por se 

influenciar por algumas delas e o que ocorre de forma mais comum é a utilização de uma 

miscelânea de ideias, pois cada sala de aula é uma realidade única, assim como a experiência 

de cada mestre também é bastante individual. 

Segundo este princípio ligado à formação do professor e sobre a sua prática, Leite e 

Viana (2006, p. 96), afirmam que: 

 

As relações de poder presentes no papel do professor são, 

concomitantemente, causa e consequência da realidade escolar. Convém 

assinalar, ainda, que o educador fundamenta sua atuação em sua experiência 

anterior como estudante, trabalhando o conhecimento, por vezes, da maneira 

como aprendeu. Faz-se necessário, portanto, uma sólida formação básica, 

bem como uma revisão de sua história docente, para sua atuação como 

agente transformador. 

 

Partindo dessa ideia sobre a realidade escolar e os fundamentos da atuação do 

professor, abaixo serão apresentadas as principais tendências pedagógicas existentes no 

Brasil. Tratam apenas de um breve levantamento das ideias de cada tipo de tendência (LEITE; 

VIANA, 2006; LIBÂNEO, 1998). 

 

2.1 Pedagogia Liberal 

 

Esta pedagogia idealiza a escola como preparadora de indivíduos que exercerão seus 

papéis sociais de acordo com suas aptidões. Para que isso seja possível, é preciso que eles 

aprendam e adaptem-se às normas presentes na sociedade em que vivem, segundo o 

desenvolvimento da cultura individual. Contudo, apesar da difusão da ideia de igualdade 

estabelecida por este segmento, não há uma reflexão acerca das desigualdades de condições 

sociais. Seguindo os preceitos dessa pedagogia, temos as tendências: i) tradicional, ii) 
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renovada progressivista, iii) renovada não-diretiva e iv) tecnicista, que serão exemplificadas a 

seguir (LIBÂNEO, 1998). 

 

2.1.1 Tendência liberal tradicional 

 

O papel da escola é o de preparar intelectual e moralmente os alunos para exercerem 

determinados papéis na sociedade. Seu conteúdo é baseado nos conhecimentos e valores 

sociais que se acumulam durante o avanço da história, sendo transmitidos aos alunos como 

verdades absolutas, sendo uma educação intelectualista e enciclopédica. O método principal 

utilizado é a exposição oral. É preciso total atenção do aluno para que haja um registro 

mnemônico das informações, o que o torna um ser passivo, um receptáculo do saber, 

enquanto o professor é um ser autoritário, que desconsidera o lado emocional-afetivo do 

aluno, permanecendo distante, indiferente e impessoal. Objetiva sobretudo a formação de um 

aprendiz desvinculado de sua realidade concreta. Conclui-se que a concepção de 

aprendizagem é receptiva e mecânica, negligenciando as singularidades de cada aluno 

(LEITE; VIANA, 2006; LIBÂNEO, 1998). 

 

2.1.2 Tendência liberal renovada progressivista 

 

Nesta tendência, o papel da escola é o de adequar as necessidades individuais ao meio 

social, retratando a vida, ou seja, o método está baseado na motivação e estimulação dos 

problemas, a fim de tornar possível a alteração de percepções da realidade. Sobre o conteúdo, 

o foco principal está no “aprender a aprender”, ou seja, a aquisição do saber é hipervalorizada, 

em detrimento do saber em si. O papel do professor é o de estabelecer uma relação de 

respeito, além da transmissão de informações. Ele deve auxiliar no desenvolvimento livre e 

espontâneo do aluno, intervindo apenas para dar forma ao raciocínio discente. Já o papel do 

aluno é o de compreender as informações que recebe e ser solidário, participante e respeitar as 

regras do grupo, além de ter um relacionamento positivo com seu mestre. Nessa vertente, 

embora a concepção de aprendizagem esteja centralizada no educando, a relação entre 

professor-aluno é objetiva, focada apenas no desempenho escolar (LEITE; VIANA, 2006; 

LIBÂNEO, 1998). 
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2.1.3 Tendência liberal renovada não-diretiva 

 

Nesta orientação pedagógica, o papel da escola se volta para formação de atitudes; o 

foco reside mais nos problemas psicológicos do que nos pedagógicos e sociais. Busca-se 

principalmente a realização pessoal e o autodesenvolvimento para se estar bem consigo 

próprio e com os outros. O conteúdo enfatiza os processos de desenvolvimento de relações e 

da comunicação. O método se baseia na melhoria do relacionamento interpessoal, 

estabelecido como condição para o crescimento pessoal. O relacionamento professor-aluno 

está orientado sobre a ideia de uma educação centrada no aluno, que tem como intuito o de 

formar sua personalidade a partir das experiências que permitem que ele desenvolva 

características inerentes à sua natureza. O professor, neste caso, é o especialista em relações 

humanas, pois é responsável por manter um clima pessoal e autêntico. Nessa vertente, 

considera-se que a concepção de aprendizagem se firma na ideia de que aprender é modificar 

suas próprias percepções, valorizando o desenvolvimento do “eu”. Por conta disto, privilegia-

se a autoavaliação em detrimento da avaliação escolar (LIBÂNEO, 1998). 

 

2.1.4 Tendência liberal tecnicista 

 

Modelar o comportamento humano através de determinadas técnicas seria a função da 

escola segundo a tendência tecnicista. Além disso, há uma organização de processos de 

aquisição de habilidades que são consideradas úteis para que ocorra uma integração dos 

estudantes à realidade do sistema social global. Os conteúdos são formados principalmente a 

partir de princípios científicos, leis e informações que são ordenados para formar uma 

sequência lógica e psicológica ordenada por especialistas. Os métodos de ensino são formados 

pelos procedimentos técnicos necessários para o arranjo e controle das condições ambientais 

que garantam a transmissão e a recepção de informações. O relacionamento entre os 

educadores e os educandos é estruturado e objetivo, com papéis bem definidos. O professor 

constitui um elo entre as verdades científicas e o aluno, seguindo o sistema instrucional 

previsto. Enquanto isso, o estudante é responsivo. Ambos são meros espectadores diante da 

verdade objetiva. A concepção de aprendizagem é de que, para ela ocorrer, é preciso 

modificar o desempenho, de modo que o aluno saia desse processo diferente de como entrou 

(LIBÂNEO, 1998). 
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2.2 Pedagogia Progressista 

 

Esta pedagogia faz uma análise crítica das realidades sociais e sustenta as finalidades 

sociopolíticas da Educação. Por conta disto, torna-se um instrumento de luta dos professores 

ao lado de outras práticas sociais. Serão apresentadas abaixo três tendências: a libertadora ou 

freiriana, a libertária e a crítico-social dos conteúdos (LIBÂNEO, 1998). 

 

2.2.1 Tendência progressista libertadora 

 

Na pedagogia libertadora, o papel da escola é o de questionar a realidade das relações 

entre o homem e a natureza, entre o homem e outros homens; por isso, trata-se de uma 

educação crítica. Os conteúdos são denominados de “temas geradores” e são extraídos a partir 

da problematização da experiência de vida de cada aluno, para despertar uma nova forma da 

relação com a prática vivida. O método de ensino ocorre na forma de um trabalho educativo 

chamado de “grupo de discussão”, que vai gerir a aprendizagem por si mesma, além de definir 

as atividades e o conteúdo. O relacionamento entre professor e aluno se desenvolve em 

conjunto; o docente deve ser uma força animadora, que se adapta às características e ao 

desenvolvimento de cada grupo. A relação é horizontal, ou seja, ambos são sujeitos do ato de 

conhecimento. Por fim, a concepção de aprendizagem é de que aprender é um ato de 

conhecimento da realidade concreta, que só tem sentido se há uma aproximação crítica da 

mesma (LIBÂNEO, 1998). 

 

2.2.2 Tendência progressista libertária  

 

Nessa perspectiva, a função da escola seria a de exercer uma transformação na 

personalidade dos alunos de forma libertária e autogestionária. A autogestão seria 

implementada, simultaneamente, no conteúdo e no método, resumindo tanto o objetivo 

pedagógico como o político. Os conteúdos são resultado de necessidades e interesses 

apresentados no grupo, contudo, as matérias são disponíveis aos alunos, apesar de não serem 

exigidas. O método de ensino é baseado na vivência grupal e, como já dito anteriormente, na 

autogestão. A relação professor-aluno pressupõe que eles sejam desiguais e diferentes, ou 

seja, desiguais no sentido de o professor ser o instrutor-monitor que orientará o grupo, 

tornando-o em uma espécie de modelo a ser seguido e diferentes por causa da singularidade 

dos papéis que são exercidos. Contudo o professor pode se colocar a serviço do aluno, sem o 
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tornar em um objeto. O educador é, ao mesmo tempo, orientador e catalisador, confundindo-

se com o grupo com o intuito de alcançar uma reflexão comum. Além disso, ele também é um 

conselheiro e, outras vezes, faz o papel de instrutor-monitor do grupo. É importante destacar 

que a pedagogia libertária renega qualquer tipo autoritarismo. A concepção da aprendizagem 

tem ênfase na aprendizagem informal, grupal e acredita que a negação de toda forma de 

repressão favorece a um desenvolvimento de pessoas mais livres. Por isso, não há sentindo 

em uma avaliação da aprendizagem circunscrita aos conteúdos (LIBÂNEO, 1998). 

 

2.2.3 Tendência progressista “crítico-social dos conteúdos”  

 

No que se refere ao papel da escola, a difusão de conteúdos indissociáveis das 

realidades sociais é a principal tarefa. A escola deve preparar o aluno para o mundo adulto e 

suas complexidades, fornecendo os instrumentos necessários para isso. Trata-se de uma 

confrontação entre a experiência do estudante com o saber sistematizado. Seguindo essa ideia, 

os conteúdos são aqueles que se constituíram em domínios de conhecimento incorporados 

pela humanidade, mas que são constantemente reavaliados para se adaptarem às realidades 

sociais do momento. Os métodos devem favorecer a ligação entre os conteúdos e os interesses 

dos alunos, para que estes possam compreender a prática social. O papel do aluno é de 

participar ativamente na construção do saber, enquanto o papel do professor é de mediar e 

orientar nesse sentido. A concepção de aprendizagem desta tendência pressupõe que 

ocorrerão relações afetivas e que o aprendizado acontece em conformidade com as estruturas 

cognitivas consolidadas (LEITE; VIANA, 2006; LIBÂNEO, 1998). 

Após a apresentação das tendências pedagógicas, é preciso analisar historicamente o 

desenvolvimento da Educação Brasileira, para melhor compreensão da sua atual realidade, ou 

seja, é necessário situar o que ocorreu no passado para explicar o que acontece no presente, 

quando se colhem os resultados de toda a formação do país nesse setor. No próximo tópico, 

será feito um levantamento histórico da educação nacional e de como a avaliação foi se 

modificando ao longo de todos esses anos. 
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3 O LEGADO DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA 

 

3.1 O período jesuítico no Brasil e a Educação segundo o Ratio Studiorum 

 

A Companhia de Jesus surgiu com o intuito de combater a Reforma Protestante, 

liderada por Lutero (1483-1546), que foi a responsável pela “[...] ruptura da unidade do 

cristianismo” (CAMBI, 1999, p. 255). Os católicos adotaram uma atitude ofensiva, pois 

perceberam que era necessário algo mais efetivo que pregações e a prática da confissão para 

atrair os fiéis. De acordo com a visão católica, era necessário que se combatesse a heresia 

protestante e que sua proliferação pelo continente europeu fosse contida, além de reafirmar os 

dogmas da Igreja e vigiar as práticas religiosas dos fiéis (CAMPOS; MIRANDA, 2005). Para 

isso, seguiram o exemplo dos protestantes, ao utilizar a leitura como uma forma de 

evangelismo. A Companhia de Jesus tinha como finalidade introduzir a religião desde cedo na 

vida das crianças e abriu diversos colégios famosos pela Europa (GAUTHIER, 2014b). 

A chegada dos primeiros jesuítas no Brasil, liderados por Manoel da Nóbrega (1517-

1570), ocorreu no ano de 1549, no começo do período de colonização. Dentre as tarefas 

atribuídas a esse grupo, estava a catequização dos índios, a criação de aldeamentos e a 

imposição dos valores europeus aos nativos. Eles foram os responsáveis pela criação das 

primeiras unidades de ensino da colônia (DORIGO; VINCENTINO, 1997). Após a 

implementação do Ratio Studiorum12 no país, realizada a partir do ano de 1599, a educação 

jesuítica obteve um caráter universalista e elitista. Era universalista porque o plano adotado 

era usado por todos os jesuítas, independentemente de onde estivessem; e era elitista por ser 

direcionado aos filhos dos colonos em detrimento dos indígenas, o que resultou na 

transformação dos colégios jesuítas em instrumentos de formação da elite colonial. O foco do 

ensino estava no mestre, que era o transmissor de conhecimento, enquanto os alunos eram 

apenas sujeitos passivos nesse processo (SAVIANI, 2007).  

Segundo Luckesi (2005b), os exames escolares que conhecemos foram sistematizados 

com base na forma de ensinar dos jesuítas. Para confirmar tal afirmação, basta analisar 

algumas das onze regras vigentes no capítulo “Normas da prova escrita” do Ratio Studiorum 

(FRANCA, 1952): i) a presença do aluno no dia da prova escrita era imprescindível, pois não 

poderia se submeter ao exame em outro dia, excetuando-se os casos considerados graves; ii)  

                                                 
12 Ratio Studiorum: código que regulamentava o funcionamento de todas as instituições educativas católicas no 

século XVI; continha 467 regras acerca dos mais diversos assuntos relacionados com o modo jesuítico de ensinar 

(SAVIANI, 2007). 
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o fator  tempo era sobrevalorizado, porque a pontualidade era cobrada dos estudantes, além da 

rígida delimitação do período em que a prova deveria ser realizada, precisando ser entregue 

no momento exato mesmo se não estivesse sido respondida plenamente; iii) a  preparação 

antes da avaliação era cobrada de forma a ser obrigatório que os alunos trouxessem o seu 

próprio material, com a finalidade de não ser necessário pedir nada aos colegas durante a 

resolução do teste; iv) a rigidez era presença constante, pois o estudante não podia se 

comunicar com ninguém na hora da prova, além de ser forçoso revisá-la antes de entregar, 

visto que não seria mais possível alterar nenhuma resposta depois disso (SILVA; VIANA, 

2014, p. 27-28).  

Como se pode constatar com essas características, qualquer semelhança com as provas 

vivenciadas por vários estudantes até hoje, infelizmente, não é mera coincidência. Trata-se de 

um modelo antigo, mas que persiste em adentrar e permanecer nas atuais salas de aula 

(DORIGO; VINCENTINO, 1997; GAUTHIER, 2014b; SAVIANI, 2007).  

 

3.2 O fracasso da Reforma Educacional Pombalina e o advento do Método 

Lancaster no Período Imperial 

 

No século XVIII, Portugal empregava cada vez mais métodos de exploração dos 

materiais no Brasil, como no caso da criação das casas de fundição e o estabelecimento da 

derrama, que era um imposto cobrado sobre a arrecadação de ouro nos municípios. Ocorria 

concomitantemente na Europa o desenvolvimento do Iluminismo, cujos intelectuais, segundo 

Dorigo e Vincentino (1997, p. 139): 

 
[...] condenavam as estruturas absolutistas, colonialistas e de privilégios 

características do que chamavam, pejorativamente, de Antigo Regime. 

Defendiam a reorganização da sociedade com base numa lei básica, a 

Constituição, que garantiria a liberdade individual e econômica, cabendo ao 

Estado apenas cuidar da segurança e do aprimoramento nacional. 

 

Além disso, o Iluminismo ansiava pela criação de um Estado liberal que fosse ligado 

às transformações provenientes da Revolução Industrial13, sendo totalmente contrário ao 

Estado absolutista e ao colonialismo mercantilista. 

 Portugal, nesse período, era um país atrasado em relação ao desenvolvimento 

econômico e, para seguir o exemplo Iluminista, adotou medidas de racionalização 

                                                 
13 A Revolução Industrial teve seu começo no século XVIII, na Inglaterra, configurando um período marcado 

pelo aumento da produção nas fábricas, graças à criação das máquinas a vapor, gerando mais lucro (GOMES, 

2016). 
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administrativa e buscou modernizar o sistema econômico sem abandonar o controle 

mercantilista. Essa estratégia servia para que os governantes glorificassem o governo e 

ampliassem seus poderes, enriquecendo o país, sem a alteração da antiga estrutura da 

sociedade. Segundo Campos e Miranda (2005, p. 262), para os dirigentes portugueses, o 

Iluminismo não passava de uma aparência.  

Tal prática ficou conhecida como despotismo esclarecido e foi amplamente 

representada pelo Marquês de Pombal (1699-1782), que percebeu a extrema dependência 

econômica de Portugal em relação à Inglaterra. Por ter se vinculado às ideias do Iluminismo, a 

visão do Marquês sobre a Educação considerava, de acordo com Queiroz e Moita (2007, p. 7), 

“[...] a razão, a experiência, as sociedades liberais, que influenciaram a criação de uma 

educação cidadã”. Além disso, Pombal se tornou um opositor da grande nobreza e do clero, 

acabando por expulsar os jesuítas do país e das colônias em 1759 (CAMPOS; MIRANDA, 

2005; DORIGO; VINCENTINO, 1997). 

Após a expulsão da Companhia de Jesus, houve uma lacuna no sistema educacional, 

que foi preenchida com a criação das aulas régias, compostas por aulas de latim, grego, 

filosofia e retórica. A metodologia jesuítica foi substituída pelos ideais de uma escola pública 

e laica, mas o sistema de avaliação continuou praticamente o mesmo. Apesar da mudança, as 

reformas pombalinas nunca conseguiram ser de fato implantadas, pois Portugal limitava o 

acesso dos colonos à cultura acadêmica, por medo de ter sua dominação abalada devido a uma 

melhor formação educativa dessas pessoas. Como resultado dessa atitude, o ensino colonial 

sofreu com um longo período de quase meio século caracterizado pela total desorganização e 

decadência (DORIGO; VINCENTINO, 1997; QUEIROZ; MOITA, 2007). 

No começo do século XIX, para atender a demanda provinda com a chegada da 

família real portuguesa ao Brasil, foram abertas escolas de Direito e Medicina, além da 

inauguração da Biblioteca Real. Apesar dos avanços em várias áreas, a Educação continuou a 

ter um papel secundário no desenvolvimento do país. Depois da proclamação da 

Independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, 

que afirmava, no Art. 179, que a instrução primária deveria ser gratuita para todos os 

cidadãos. Seguindo essa ideia, foi instituído o método Lancaster, que se destinava 

basicamente a alfabetizar o maior número possível de alunos, com baixos custos e no mais 

breve prazo possível (BELLO, 2001). 

O método se utiliza do ensino mútuo, em que a própria criança é responsável por 

ensinar seus colegas. Aquelas que se destacam tornam-se monitoras dos alunos com mais 

dificuldade. A palavra de ordem desse sistema é economia, pois um mestre pode ensinar um 



44 

grupo de até mil alunos. Para que isso seja possível, o ensino mútuo emprega procedimentos 

de controle e segue uma ordem hierárquica. Há também uma inovação, nas quais as matérias 

são ensinadas simultaneamente e não de forma sucessiva, como ocorria anteriormente.  

A avaliação da aprendizagem, nesse método, ocorria quando o mestre chamava seis 

alunos de uma determinada classe, de cada vez, a fim de verificar se o conhecimento 

adquirido por eles era compatível com a série que estavam. Além disso, pode-se dizer que a 

avaliação gerava indivíduos competitivos, porque os melhores alunos eram recompensados, 

enquanto os denominados piores sofriam, inclusive, castigos físicos por seu mau desempenho 

(GAUTHIER, 2014a; REIS, 2008).  

Esse método obteve péssimos resultados, por causa da falta de aprofundamento no que 

era ensinado, tornando a aprendizagem bastante superficial. Afinal, o ensino era de 

responsabilidade dos próprios alunos, que não tinham praticamente nenhum embasamento 

teórico e conhecimento acerca dos conteúdos (FÁVERO, 2002 apud DANTAS, 2008). 

Tal situação revelava a falta de uma organização mínima necessária para uma 

educação nacional e o número insuficiente de escolas e professores (GHIRALDELLI JR., 

2009).   

Em 1879, já no governo de Dom Pedro II, ocorreu a Reforma Leôncio de Carvalho14, 

do mesmo nome do Ministro do Império, que promulgava, entre outras coisas, a liberdade do 

ensino superior em todo país, ou seja, aquele indivíduo que se considerasse capacitado a 

ensinar, poderia adotar o método que desejasse e expor suas ideias que lhe conviessem. Além 

disso, devido a mudanças que ocorreram no que se refere à frequência nos cursos secundários 

e superiores, que se tornaram livres, e à possibilidade de o aluno escolher as matérias que 

desejasse e as que ele considerava desnecessárias para o exame final, aconselhava-se que as 

escolas fossem rigorosas nos exames. Como resultado disso, o Império tornou o ensino 

brasileiro focado no sistema de exames, característica esta que predomina até hoje, com a 

incapacidade de se realizar um ensino secundário livre dos exames de admissão ao Ensino 

Superior por meio de vestibulares ou do ENEM (GHIRALDELLI JR., 2009). 

Após a proclamação da República, em 1889, ocorreram diversos avanços no ensino, 

na legislação e nas escolas, que acabaram por propagar o movimento do Escolanovismo, suas 

implicações e as mudanças advindas dessa nova forma de ensinar, que influenciaram a prática 

educativa brasileira, o que abordaremos no próximo tópico. 

 

                                                 
14 Leôncio de Carvalho (1847-1912). Além de Ministro do Império, foi professor da Faculdade de Direito de São 

Paulo e responsável pela promulgação do Decreto 7.247 (GHIRALDELLI JR., 2009). 
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3.3 A Escola Nova: Unindo Psicologia à Educação 

 

O Escolanovismo surgiu nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa entre o 

fim do século XIX e começo do século XX, sendo uma crítica à Educação tradicional, 

buscando uma renovação de ideias sobre a escola. Depois da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), esse movimento ganhou força e chegou ao Brasil na década de 1930, com os Pioneiros, 

que contava com figuras importantes da Educação Brasileira, como Lourenço Filho (1897-

1970)15, Fernando de Azevedo (1894- 1974)16 e Anísio Teixeira (1900- 1971)17. 

Para Lourenço Filho, a Escola Nova representou a busca de soluções referentes aos 

problemas sociais e relacionados à crise vigente no sistema da Pedagogia tradicional. Além 

dessas preocupações, os autores desse período começaram a ver a Pedagogia como uma 

ciência aplicada, que estava diretamente ligada aos conhecimentos fundamentais em 

Psicologia. Carvalho (2007, p. 43) assinala que “foi esse método que deu origem à proposta 

da ‘escola sob medida’, destinada a proporcionar um ensino individualizado, de acordo com 

os interesses e as diferenças de cada indivíduo”. No Brasil, os Pioneiros da Escola Nova 

foram os responsáveis pelas reformas do ensino que surgiram a partir da década de 1930.  

No quesito avaliação, Claparède (1928 apud CARVALHO, 2007, p. 45) propõe que a 

medida da educação atribuída a uma pessoa seria baseada na sua aptidão e capacidade. O 

aluno seria o sujeito ativo no momento da aprendizagem. Ainda de acordo com o autor, “a 

mensuração das aptidões e das capacidades escolares e profissionais [...] deveria ser realizada 

através de exames (provas) e também dos novos instrumentos de avaliação desenvolvidos 

pela Psicologia Aplicada”. Para ele, a Psicologia também forneceria instrumentos avaliativos 

que tinham como intuito fazer comparações dos resultados, além de verificar o rendimento 

escolar, que seria indispensável para analisar e comparar o desempenho do aluno.  

A avaliação adquire um caráter mais qualitativo, contando com a participação ativa do 

aluno e do seu crescimento em relação à sua aprendizagem. A atividade e a experiência do 

estudante são o foco principal dos processos de ensino e aprendizagem (FRANÇA et al., 

2010).  

                                                 
15 Lourenço Filho: Contribuiu para a divulgação das correntes europeias da pedagogia escolanovista, 

principalmente no que se refere à psicologia educacional. Representou um modelo de intelectual reformador dos 

anos de 1920/1930. Em 1923, empreendeu uma reforma no ensino público do Ceará (GHIRALDELLI JR., 

2009). 
16 Fernando de Azevedo: redigiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932. Foi um especialista na área 

educacional. Empreendeu uma reforma radical no sistema educacional do Distrito Federal (Idem). 
17 Anísio Teixeira: Foi inspetor-geral do Ensino. Foi um grande educador e buscou a renovação da política 

educacional brasileira. Além destas coisas, foi o representante brasileiro do escolanovismo (Idem). 
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É importante enfatizar que esse método se tornou um divisor de águas, pois as novas 

abordagens pedagógicas que surgiram depois tiveram uma forte influência da Psicologia, 

como no caso do próximo assunto que iremos tratar, o Ensino Tecnicista. 

 

3.4 O ensino tecnicista como forma de educar para o mercado de trabalho 

 

A partir da década de 1950, o movimento da Escola Nova foi decaindo e, em 1964, os 

militares assumiram o poder no país. Em decorrência dessas mudanças, os educadores da 

época buscaram um diferente método de ensino, que se adaptasse à nova realidade. Para tanto, 

foi organizado um simpósio, em dezembro de 1964, que objetivava discutir uma nova política 

educacional que se adaptasse ao crescente desenvolvimento econômico e social do Brasil.  

De acordo com Saviani (2007), foi redigido um documento que considerava que a 

escola primária deveria ser responsável por capacitar os alunos para a realização de uma 

determinada atividade. Logo após, o nível correspondente ao atual Ensino Médio prepararia 

profissionais que seriam necessários para o desenvolvimento econômico e social do país, a 

partir do diagnóstico referente à demanda efetiva de mão de obra qualificada. Por fim, o 

Ensino Superior formaria a mão de obra especializada que era requerida pelas empresas e 

prepararia os quadros dirigentes do país.  

O ensino tecnicista confere ênfase aos métodos e às técnicas de ensino. Baseia-se nas 

ideias do Behaviorismo de Skinner (1904- 1990), que, no seu projeto, afirmava que seus 

objetivos eram de “[...] controlar, predizer e modelar o comportamento humano” 

(DESBIENS, 2014, p. 314). Nessa época, seus ideais eram bastante difundidos nos EUA.  

O ensino focava na organização racional dos meios em si, deixando o professor e os 

alunos em segundo plano. Cabia ao processo educativo definir o que eles deveriam fazer e 

quando e como o fariam, conforme afirma Saviani (2007). 

Uma forma bem comum de avaliar era a partir da utilização do teste de múltipla-

escolha, que era organizado de modo que as questões apresentassem um número predefinido 

de respostas, com apenas uma correta. O acerto era supervalorizado no ensino tecnicista. 

Além da Psicologia Behaviorista, o tecnicismo estava embasado na Engenharia 

Comportamental, Ergonomia, Informática e Cibernética. O que importava para a pedagogia 

tecnicista era aprender a fazer. 

Por valorizar apenas a técnica e não considerar a especificidade da educação e 

ignorando que a “[...] articulação entre escola e processo produtivo se dá de modo indireto e 

por meio de complexas questões” (SAVIANI, 2007, p. 381), o ensino técnico acabou 
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contribuindo para aumentar o já grave desajuste do campo educacional brasileiro, ao 

inviabilizar o trabalho pedagógico. Ou seja, mais um método que contribuiu com a 

desestabilização da Educação do país. 

Na década de 1970 e com o fim da Ditadura Militar, na década de 1980, houve um 

crescimento de pensamentos diversificados sobre a educação no país. Com isto, ideias como a 

avaliação formativa e somativa foram conhecidas e começaram a ser agentes influenciadores 

do ensino, apesar de ainda não serem predominantes nas salas de aula do Brasil. 

A seguir, serão abordadas as ideias da avaliação formativa e somativa e suas principais 

características que contribuem para uma melhoria da aprendizagem e uma significativa 

mudança na forma de avaliar.      

 

3.5 Avaliação formativa e somativa como ferramentas para a melhoria do ensino 

 

Ao longo da História da Educação Brasileira, pode-se perceber que a avaliação da 

aprendizagem normalmente era feita de forma punitiva, dentro de rígidos padrões, que muitas 

vezes incluíam castigos físicos. Contudo, durante o século XX, começaram a surgir autores 

que desenvolveram formas de tornar a avaliação organizada, de modo a estabelecer modelos 

nos quais acertos e erros seriam parte da aprendizagem e serviriam como uma bússola para 

nortear os caminhos que o educador deveria seguir (BRAGA et al., 2014; GAUTHIER, 

2014a; SAVIANI, 2007). 

De acordo com Vianna (2000), Michael Scriven (1967) foi quem diferenciou os papéis 

formativo e somativo da avaliação. Para Scriven, a avaliação formativa deveria ocorrer 

durante o desenvolvimento de programas, projetos e produtos educacionais, com o intuito de 

obter informações que fossem úteis para que os responsáveis pudessem encontrar um meio de 

aprimorar o objeto que está sendo avaliado. Essa prática deveria ser feita de modo constante.  

Posteriormente, a perspectiva formativa foi transposta para a ação de avaliar a 

aprendizagem em sala de aula. Hadji (2001, p. 17) concorda com essa linha de raciocínio ao 

dizer que a avaliação deveria auxiliar a prática do aprender e que “a avaliação, em um 

contexto de ensino, tem o objetivo legítimo de contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a 

construção desses saberes e competências pelos alunos”. Assinala, ainda, que a avaliação 

formativa está no centro da ação de formação e que ela é uma avaliação sobretudo 

informativa, que ajuda o discente a aprender e a se desenvolver, de forma que torna possível o 

ajuste das aprendizagens e do desenvolvimento de um projeto educativo. Os principais atores 

desse processo são professor e aluno.  
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Braga et al. (2014, p. 49) ponderam sobre o assunto: 

 

A avaliação deve considerar o que os alunos aprendem ao longo do processo 

e como reestruturam o conhecimento em meio às atividades que executam, 

deve ter como objetivo contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a 

construção dos saberes e das competências tanto de alunos como de 

professores, haja vista que, quando bem aplicada, se constitui no melhor 

caminho para garantir a evolução dos alunos, prevendo que os mesmos 

possuem ritmos e processos de aprendizagem diferentes. 

 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2013, p. 

123), na parte destinada à avaliação no Ensino Fundamental, consta uma avaliação de 

natureza formativa: 

 

A avaliação do aluno, a ser realizada pelo professor e pela escola, é 

redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, 

formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. 

A avaliação formativa, que ocorre durante todo o processo educacional, 

busca diagnosticar as potencialidades do aluno e detectar problemas de 

aprendizagem e de ensino. A intervenção imediata no sentido de sanar 

dificuldades que alguns estudantes evidenciem é uma garantia para o seu 

progresso nos estudos. Quanto mais se atrasa essa intervenção, mais 

complexo se torna o problema de aprendizagem e, consequentemente, mais 

difícil se torna saná-lo.  

 

Sobre a avaliação somativa, Scriven (1967 apud VIANNA, 2000) acredita que deva 

ser conduzida ao final de um programa de avaliação, tornando possível a formação de 

elementos que julguem a importância do seu valor. Caso a avaliação somativa seja apenas 

concentrada nos esforços para atribuir mérito, a prática do ideal de sucesso e de fracasso, 

geradora da exclusão, perdurará, causando um desequilíbrio e afetando os resultados finais 

(BRAGA et al., 2014; VIANNA, 2000). 

A diferença entre as duas avaliações, de acordo com Braga et al. (2014), reside na 

intenção com que se avalia, pois a formativa avalia ao longo do processo, como já dito 

anteriormente, visando à aprimoração da própria avaliação e identificando possíveis questões 

que possam interferir no resultado, enquanto a somativa focaliza o resultado final ou produto. 

Depreende-se que a utilização da avaliação formativa e da somativa nos processos de 

ensino e aprendizagem contribui para uma melhor forma de conhecer a situação na qual o 

aluno se encontra. Dessa maneira, viabilizam-se meios para uma Educação na qual a 

avaliação da aprendizagem não é punitiva e sequer enfatiza os erros; ao contrário, é uma 

ferramenta útil e que deve transcorrer sem os antigos temores que sobrevêm desde os 

primórdios da História Educacional Brasileira (BRAGA et al., 2014; HADJI, 2001; 

VIANNA, 2000). 
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4 OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: IMPORTANTES FERRAMENTAS DO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Existem diversos tipos de instrumentos de avaliação, desde os mais convencionais, 

como a prova objetiva, até os mais incomuns, como uma avaliação feita a partir de uma 

apresentação de teatro. Luckesi (2005b) afirma que todos os instrumentos são úteis e podem 

ser utilizados para coletar dados para a avaliação da aprendizagem. Entretanto, ele destaca a 

importância de observar se os instrumentos que estão sendo utilizados naquele momento são 

adequados aos objetivos propostos e se possuem uma qualidade mínima para serem 

satisfatórios. O autor ainda diz que é preciso que eles devam se manter adequados no que se 

refere à construção dos mesmos. Além disso, é essencial que se pense que “para se coletar 

dados essenciais de uma determinada área de conhecimentos, importa estar com o foco 

centrado naquilo que é essencial para essa área” (LUCKESI, 2005b, p. 91). 

Levando em consideração tais questões, serão apresentados alguns dos tipos mais 

comuns de instrumentos de avaliação utilizados, segundo a literatura. Como primeiro tipo, 

temos a prova objetiva, que consiste em uma série de perguntas que são selecionadas segundo 

um determinado critério. Os itens deste tipo de instrumento podem ser divididos de duas 

maneiras: aqueles em que o discente deve marcar apenas uma resposta e aqueles em que ele 

escolhe uma ou mais respostas corretas entre diversas alternativas apresentadas 

(HOFFMANN, 2001; RUSSO, 1997). 

No caso da prova dissertativa, é exigido do aluno que apresente um texto escrito de 

sua autoria, no qual ele expressa seus pensamentos, sua criatividade e utiliza sua própria 

linguagem. Nesse tipo de instrumento, é comum que se solicite a apresentação de definição ou 

a descrição de certo fenômeno (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009; RUSSO, 1997). É 

importante frisar que tanto a prova objetiva quanto a dissertativa podem ser feitas com 

consulta de livros ou apontamentos, caso o professor assim prefira. 

Quando o professor decide cobrar oralmente os conhecimentos dos alunos, por meio 

da arguição, ele está utilizando a prova oral. Tal método é eficiente para analisar a capacidade 

de organização interna do discente (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009; NÉRICI, 1993). 

O seminário é um instrumento de avaliação comumente utilizado, podendo ser 

individual ou em grupo, levando os alunos a pesquisarem a respeito de determinado tema, 

para apresentá-lo em sala. É um instrumento que permite a discussão e o debate sobre teorias 

ou problemas que são trabalhados na disciplina (ANASTASIOU; ALVES, 2005; NÉRICE, 

1993).  
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O professor também pode optar por fazer trabalhos individuais ou grupais, no intuito 

de observar as potencialidades e o desempenho dos alunos, seja individualmente, seja no 

grupo (RUSSO, 1997). Dentre alguns dos trabalhos que podem ser passados, podem-se citar a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. A primeira consiste em dar ênfase à consulta 

de livros e outros materiais com o intuito de obter dados que sejam necessários para explicar e 

compreender o tema escolhido. Já a segunda pode utilizar entrevistas ou questionários para, 

através dos testemunhos de determinados indivíduos, compreender questões que podem estar 

ligadas a uma situação cultural ou a algum problema social, por exemplo (NÉRICI, 1993). 

Outro instrumento de avaliação utilizado é o debate em sala de aula. Nesse caso, cada 

grupo de estudantes deve se propor a defender os seus pontos de vista. Para que isto ocorra, é 

preciso que os alunos tenham conhecimento prévio do assunto em questão, pois, caso 

contrário, o debate pode ser enfraquecido e fugir do tema (NÉRICI, 1993). 

Muitos professores optam por incluir a participação em sala de aula como uma forma 

de avaliação. Assim, eles observam cotidianamente o desempenho do aluno e se o mesmo 

participa ativamente dos momentos vivenciados na classe. 

O portfólio, de acordo com Fernandes (2005), é uma coleção organizada e bem 

definida de trabalhos produzidos por um aluno durante um período de tempo predeterminado. 

Segundo Depresbiteris e Tavares (2009), essa coleção é bastante significativa, pois evidencia 

os esforços, progressos e realizações do discente. 

Por fim, há a autoavaliação, na qual o aluno deve ser capaz de refletir sobre o seu 

próprio progresso. Nessa avaliação, o discente deve “analisar suas próprias aptidões, atitudes, 

pontos fortes e pontos que precisam ser melhorados nos seus próprios trabalhos” (RUSSO, 

1997), a fim de desenvolver a capacidade de emitir julgamento sobre si mesmo e suas 

realizações como estudante e parte ativa do processo de aprendizagem. 

Ainda existe uma infinidade de instrumentos que podem ser utilizados ou até mesmo, 

inventados. Resta ao futuro professor pensar em como deve escolher seus instrumentos de 

uma forma que possibilite um aprendizado eficiente e correspondente ao conteúdo dado em 

aula. 
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5 TEMORES HISTÓRICOS ASSOCIADOS À PRÁTICA DA AVALIAÇÃO: O 

EXAME  

 

Para diferenciar o exame escolar da avaliação da aprendizagem, Luckesi (2005b) 

apresenta as características de cada um. No que diz respeito ao exame escolar, feito mediante 

as provas, ele aponta que: i) tem como principal objetivo o julgar e, por consequência, 

aprovar ou reprovar os alunos. De acordo com o autor, “esse poder de aprovação/reprovação 

é o álibi fundamental para a manutenção da cultura dos exames” (LUCKESI, 2005b, p. 16); 

ii) ele é pontual, pois o aluno deve saber responder as questões no exato momento da prova, 

não importando se ele sabia antes e se confundiu no momento ou se um dia virá a saber; iii) é 

classificatório, por classificar o educando em aprovado e reprovado e por estabelecer uma 

escala de valor com um ponto médio, na qual quem tira mais é aprovado e quem tira menos, 

reprovado; iv) em decorrência da classificação, é seletivo por excluir os que não sabem; v) é 

estático, por classificar o estudante em um certo nível de aprendizagem, considerando-o 

definitivo; vi) é antidemocrático por excluir o aluno, pois, para ser democrático, deve 

abranger a todos; vii) fundamenta uma prática pedagógica autoritária  por representar um 

instrumento de poder, no qual o  professor pode ser autoritário e usar essa ferramenta como 

um meio de controle disciplinar. 

De acordo com Luckesi (2005b), os exames escolares que conhecemos atualmente 

datam dos séculos XVI e XVII, através das configurações pedagógicas sistematizadas pelos 

jesuítas (século XVI), principalmente depois do Ratio Studiorum e pelo bispo protestante 

Comenius (1592-1672) no fim do século XVI até a primeira metade do XVII. Luckesi (2005a) 

afirma que a Pedagogia Jesuítica tinha uma atenção especial ao ritual das provas e exames, 

tornando esses momentos solenes. Já a Pedagogia Comeniana, de acordo com o autor, advoga 

que o medo é uma ótima ferramenta para prender a atenção dos alunos, fazendo com que eles 

aprendam com mais facilidade, sem fadiga e com economia de tempo.  

Ainda hoje o medo é gerado, não mais por castigos físicos, mas sobretudo por castigos 

psicológicos, que se manifestam principalmente através da ameaça. Luckesi (2005a) assevera 

que esse tipo de castigo apresenta longa duração, pois o indivíduo poderá passar muito tempo 

sob uma permanente ameaça. Tal sentimento pode, ocasionalmente, acarretar um grave 

transtorno de ansiedade, devido à pressão a qual o aluno vive constantemente submetido.  

Luckesi (2005b, p. 49-50) esclarece esse contexto ansiogênico ao comparar os antigos 

castigos físicos e os atuais castigos morais. Diferentes na forma, são ambas as posturas 

geradoras de medo e ansiedade no meio educacional. Assim sendo: 
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No passado, em nossa prática escolar, castigava-se fisicamente. No Sul do 

país, era comum um professor utilizar-se da régua escolar para bater num 

aluno que não respondesse com adequação às suas perguntas sobre uma lição 

qualquer. No Nordeste brasileiro, esta mesma prática era efetivada por meio 

da palmatória, instrumento de castigo com o qual o professor batia na palma 

da mão dos alunos. A quantidade de ‘palmadas’ dependia do juízo desse 
professor sobre a possível ‘gravidade’ do erro. O castigo físico, noutras 
vezes, dava-se pela prática de colocar o aluno ‘de joelhos’ sobre grãos de 
milho ou de feijão, ou ainda de mandá-lo para a frente da classe, voltado 

para a parede e com os braços abertos. Pequenos martírios! 

Uma forma intermediária de castigo, entre o físico e o moral, era deixar o 

aluno ‘em pé’, durante a aula, enquanto os colegas permaneciam sentados. 
Neste caso, era castigado fisicamente, pela posição, e moralmente, pelo fato 

de tornar-se visível a todos os colegas a sua fragilidade. Era a exposição 

pública do erro.  

Hoje essas formas de castigar são raras; porém, o castigo não desapareceu da 

escola. Ele se manifesta de outras maneiras, que não atingem imediatamente 

o corpo físico do aluno, mas sua personalidade [...]. 

Existiam e existem, ainda, castigos como: ficar retido na sala de aula durante 

o recreio ou intervalo entre uma aula e outra; suspender o lanche; realizar 

tarefas extras em sala de aula ou em casa. [...] 

Sabemos que outras formas mais sutis de castigar têm sido utilizadas ainda 

hoje, tais como: a gozação com um aluno que não foi bem; a ridicularização 

de um erro; a ameaça de reprovação; o teste ‘relâmpago’, como tem sido 
denominado aquele que é realizado para ‘pegar os alunos de surpresa’.  

 

Em contrapartida, a avaliação da aprendizagem possui as seguintes características: i) 

seu principal objetivo é o de diagnosticar a situação em que se encontra o aluno, para que seja 

possível tomar decisões com vistas a aperfeiçoar o seu desempenho; ii) é diagnóstica e 

processual, pois reconhece que no atual momento o aluno pode não saber sobre o assunto, 

mas, se for devidamente assistido, poderá desenvolver as qualidades esperadas; ou seja, a 

avaliação da aprendizagem opera com resultados provisórios e sucessivos; iii) é dinâmica por 

não classificar o estudante em um nível de aprendizagem; ao contrário, busca diagnosticar a 

sua situação para buscar formas de melhorá-la; iv) é inclusiva, pois não classifica os alunos e 

sim procura meios para que todos possam aprender o que é necessário para o seu próprio 

desenvolvimento; v) é democrática, por incluir a todos os educandos e estar a serviço deles; 

vi) solicita uma prática pedagógica dialógica entre professores e alunos, exigindo que essa 

interação seja permanente para que haja um trabalho construtivo. 

Segundo a concepção de Luckesi (2005a, p. 174): 

 

[...] a avaliação da aprendizagem tem por objetivo auxiliar o educando no 

seu crescimento e, por isso mesmo, na sua integração consigo mesmo, 

ajudando-o na apropriação dos conteúdos significativos [...]. A avaliação, 

aqui, apresenta-se como um meio constante de fornecer suporte ao educando 

no seu processo de assimilação dos conteúdos e no seu processo de 

constituição de si mesmo como sujeito existencial e como cidadão. [...] 
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Por outro lado, a avaliação da aprendizagem responde a uma necessidade 

social. A escola recebe o mandato social de educar as novas gerações e, por 

isso, deve responder por esse mandato, obtendo dos seus educandos a 

manifestação de suas condutas aprendidas e desenvolvidas. [...] Em função 

disso, educador e educando têm necessidade de se aliarem na jornada da 

construção da aprendizagem. [...] o crescimento individual do educando 

articula-se com o coletivo, não no sentido de atrelamento à sociedade (estar a 

serviço da sociedade), mas sim no sentido de responsabilidade que a escola 

necessita ter com o educando individual e com o coletivo social (com as 

pessoas que compõem a sociedade, com suas preciosas vidas). 

  

É importante compreender essas diferenças entre exame escolar e avaliação da 

aprendizagem, para que seja feita uma análise na forma de avaliar os alunos em sala de aula e 

buscar meios de tornar a avaliação subsidiária da aprendizagem e não da ansiedade. Ao 

analisar historicamente o percurso da avaliação, infelizmente constatamos que o medo e a 

ansiedade estão presentes na prática do exame, por tornar esse momento tenso, pesaroso, no 

qual os erros não são permitidos e os comportamentos são avaliados tendendo a uma 

perspectiva negativa, em geral. 

Com toda essa herança cultural referente aos exames escolares, é preciso que haja 

mudanças significativas para uma reforma no modo de se avaliar nas instituições de ensino, 

da escola à universidade. A avaliação deve ser vista como parte integrante do processo de 

ensino e aprendizagem, sendo realizada naturalmente no cotidiano escolar, compreendendo a 

totalidade do aluno e não apenas a abordagem mecânica dos conteúdos abordados. Quando a 

avaliação é apenas um instrumento de reconhecimento de erros e feita nos moldes do exame, 

pode causar transtornos de ansiedade nos alunos. O percurso histórico da Avaliação 

Educacional nos revela uma relação estreita entre a avaliação da aprendizagem e sensações de 

medo e/ou ansiedade por parte dos alunos (LUCKESI, 2005a, 2005b). 
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6 O TRANSTORNO DE ANSIEDADE NA SALA DE AULA  

 

A ansiedade atinge cerca de 4 a 6% da população mundial, sendo as mulheres a 

maioria (proporção aproximada de 2:1) e é uma etapa avançada da continuidade do estresse. 

Os transtornos ansiosos são problemas comuns tanto para crianças quanto para adultos, pois, 

ao longo da vida, sua prevalência pode chegar de 9% a 15% respectivamente (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; CASTILLO et al., 2000; URURAHY; ALBERT, 

2005). 

Os tempos atuais têm sido definidos como sendo a “idade da ansiedade”, por conta da 

agitada dinâmica social, da sociedade industrial, da competitividade e do consumismo 

desenfreado. Contudo, é importante destacar que a ansiedade sempre esteve presente na 

jornada humana (BALLONE; ORTOLANI, 2007). 

De acordo com Hurtado (1991), Freud observou que as pessoas em geral possuem um 

tipo de sistema de alarme que as previne do perigo; quando certas ideias estão a ponto de 

alcançar expressão consciente, ele define isso como ansiedade. No que se refere às crianças, o 

desenvolvimento emocional influencia tanto nas causas quanto na intensidade das 

manifestações de medo ou ansiedade, que podem ser normais ou patológicas. Além disso, as 

crianças, diferentemente dos adultos, normalmente não reconhecem esses estados mentais 

como sendo exagerados ou irracionais, especialmente no caso das menores (CASTILLO et al., 

2000). 

A principal diferença entre medo e ansiedade é a existência de um objeto: sente-se 

medo de algo específico (altura, lugares fechados, dentre outros), ao passo que a ansiedade é 

difusa, um mal-estar relacionado a algo desconhecido e desagradável que está para acontecer. 

No Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)18, são elencados diversos 

tipos de transtornos de ansiedade. A definição de medo dada pelo manual é a de uma “[...] 

resposta emocional a uma ameaça iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a 

antecipação de ameaça futura” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 

139). Esses sentimentos são comuns ao ser humano e servem como um sinal de alerta que 

permite ao indivíduo ficar atento a um perigo iminente e, caso seja necessário, tomar decisões 

para lidar com a ameaça (NUNES FILHO; BUENO; NARDI, 2001).  

                                                 
18 O DSM é um manual para profissionais da área da saúde mental que apresenta diversos tipos de transtornos 

mentais e critérios que tornam possível diagnosticá-los (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 
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Ainda segundo o DSM-5, o medo e a ansiedade se sobrepõem e, ao mesmo tempo, se 

diferenciam, pois o medo é frequentemente associado a períodos de excitabilidade 

autonômica aumentada, que é um fator influenciador para lutar ou fugir, além de pensamentos 

de perigo imediato e comportamentos de fuga, pois apresentamos medos de uma determinada 

situação. No caso da ansiedade, ela se relaciona à tensão muscular e vigilância em preparação 

para perigo futuro, com comportamentos de cautela e esquiva19 (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p.139).  

Os transtornos de ansiedade diferem do medo e da ansiedade adaptativa por serem 

excessivos e por continuarem a ocorrer mesmo após o período natural do nível de 

desenvolvimento ou da situação originária que os desencadeou. São persistentes, ou seja, 

normalmente duram mais de seis meses e, de acordo com o DSM-5, muitos dos transtornos de 

ansiedade se desenvolvem na infância e podem perdurar até a fase adulta se não forem 

devidamente tratados. 

Segundo Nunes Filho, Bueno e Nardi (2001), sintomas como a sensação de apreensão, 

aperto no tórax, sudorese excessiva, cefaleia, problemas gastrintestinais, inquietação, dentre 

outros, podem ser manifestações da ansiedade. Na concepção de Ururahy e Albert (2005), a 

ansiedade é considerada como um problema de saúde mental quando é responsável por causar 

sofrimento a uma pessoa, impedindo-a de realizar seus objetivos e de estabelecer relações 

positivas.  

O DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) apresenta oito tipos 

de transtornos ligados à ansiedade. Com base no tema de estudo escolhido, considerando a 

sua maior prevalência, serão apresentados apenas cinco deles: i) mutismo seletivo, ii), fobias 

específicas, iii) fobia social, iv) transtorno de ansiedade generalizada e v) transtorno de 

pânico. 

O mutismo seletivo é caracterizado pela dificuldade de falar em situações sociais em 

que é preciso se pronunciar oralmente, como no caso da escola, mesmo que a pessoa fale 

normalmente em outras situações, como em casa. Esta dificuldade acaba por acarretar 

consequências negativas em contextos de conquistas acadêmicas e profissionais e pode 

interferir em outros aspectos da comunicação social normal. O mutismo seletivo se manifesta 

com maior incidência em crianças menores e sua taxa de prevalência varia de 0,3% e 1% em 

amostras selecionadas em escolas e clínicas ao redor do mundo. 

                                                 
19 Comportamento de esquiva: comportamento que evita contato com situações ou estímulos aversivos. 

Exemplo: Após ouvir o raio, a pessoa tapa os ouvidos para não ouvir o barulho do trovão. No comportamento de 

fuga, há contato com o estímulo aversivo. Exemplo: Quando os fogos começam a estourar e a pessoa tapa os 

ouvidos para diminuir o som (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002). 
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As fobias específicas, de acordo com Castillo et al. (2000), definem-se pela presença 

de medo excessivo e persistente associado a um determinado objeto ou situação; logo, a fobia 

é um quadro de medo exacerbado. Como reação ao estímulo fóbico, é comum que a criança 

corra na direção de alguém que lhe conceda uma sensação de proteção, podendo apresentar 

subsequentes reações de choro, desespero, dentre outras. Castillo et al. (2000) diferenciam as 

fobias específicas do medo normal da infância, afirmando que estas constituem uma reação 

excessiva e fora do controle do indivíduo, levando à fuga e à esquiva, além de ser persistente 

e causar prejuízos na vida da criança. O DSM-5 afirma que a taxa de prevalência desse 

transtorno nos EUA é de aproximadamente 7 a 9%; nos países europeus é de cerca de 6% e na 

Ásia, África e países latino-americanos, é de 2 a 4%.  

Na fobia social, é comum o medo persistente e intenso de situações onde o indivíduo 

pensa estar exposto à avaliação dos outros, ou de se comportar de forma humilhante e 

vergonhosa. Crianças que apresentam esse quadro relatam que sentem desconforto em 

inúmeras situações, como no caso de falar em sala de aula, escrever diante dos colegas e falar 

com figuras de autoridade, como no caso dos professores. O sujeito que sofre com esse 

transtorno normalmente é temeroso, ansioso ou foge de situações nas quais possa ser avaliado. 

É comum que a pessoa com fobia social apresente uma postura corporal excessivamente 

rígida, contato visual inadequado e fala muito suave. A taxa de prevalência mundial é de 0,5% 

a 2,0% da população (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; CASTILLO et 

al., 2000).  

As pessoas que apresentam transtorno de ansiedade generalizada exibem um quadro 

excessivo de ansiedade, além de preocupações demasiadamente exageradas e irracionais, nas 

mais diversas situações, como nas relacionadas ao desempenho escolar. Elas se encontram 

sempre tensas. Preocupam-se demais com o julgamento dos outros em relação ao seu 

desempenho e têm muita necessidade de que alguém lhes renove a confiança ou que lhes 

mantenham tranquilas; podem mostrar um quadro autoritário nessas horas. Os sintomas 

físicos variam desde a inquietação, a perturbação do sono, a dificuldade de concentração, a 

irritabilidade, até a sensação de “nervos à flor da pele”, dentre outros. É comum que o início 

desse transtorno seja insidioso, fazendo com que os responsáveis pela criança tenham 

dificuldade em precisar quando ele começou realmente e foi se agravando até se tornar 

insuportável, momento este que pode fazer com que procurem atendimento especializado. No 

Brasil, a 12% da população é ansiosa, o que representa 24 milhões de brasileiros com 

ansiedade patológica (EVANGELISTA, 2013). O risco de morbidade ao longo da vida é de 
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9%, sendo que mulheres têm duas vezes mais chances de sofrerem com tal transtorno 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; CASTILLO et al., 2000).  

No transtorno do pânico, a pessoa sofre com ataques de pânico, que são inesperados e 

recorrentes, o que resulta em uma persistente apreensão ou preocupação com a possibilidade 

de experimentar novos ataques desse tipo. Os sintomas desse transtorno se constituem em 

ataques abruptos, de uma ansiedade ou desconforto intensos, que acabam por atingir um pico 

em poucos minutos, normalmente acompanhado por sintomas físicos e até cognitivos, que 

podem ser uma sudorese, tremores, sensação de falta de ar, de tontura, medo de perder o 

controle sobre si, medo de morrer, dentre outros. O DSM-5 classifica os ataques associados ao 

transtorno de pânico em esperados, que são respostas a um determinado objeto ou situação 

que possa causar temor à pessoa e os inesperados, nos quais o ataque não tem uma razão 

específica para ocorrer. Estima-se que 2% da população apresenta este transtorno. Mulheres 

são mais afetadas que os homens, em uma razão em torno de 2:1 (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

A ansiedade em crianças na fase escolar pode acarretar em sérios danos, podendo, 

inclusive, apresentar um curso crônico se não for tratada corretamente (CASTILLO et al., 

2000). Para evitar que a avaliação seja uma fonte de desenvolvimento de transtornos da 

ansiedade, é preciso que haja uma reforma no modo de avaliar, tornando este momento o 

menos traumático possível. No Brasil, a criança permanece na Educação Infantil até os cincos 

anos de idade e a avaliação nesse período não deve ter o objetivo de promoção, como afirma a 

LDB (BRASIL, 1996). Ao completar seis anos, o aluno deve ser encaminhado para o 

primeiro ano do Ensino Fundamental e, uma vez nesse novo período da sua vida, a avaliação 

da aprendizagem passa a fazer parte do seu cotidiano escolar.  

Contudo, com base nas reflexões anteriores, o que ocorre muitas vezes é o equívoco de 

ainda se praticar os exames escolares em detrimento de uma prática avaliativa. Luckesi 

(2005b, p. 30) assinala que um dos motivos para a resistência à mudança dos exames para a 

avaliação é o processo psicológico pessoal do professor.  

De acordo com o autor: 

 
Em nossa vida escolar, fomos abusados com os exames. Quem de nós, em 

algum momento de nossa vida escolar pregressa, não temeu se submeter aos 

exames? Eram momentos e períodos de medo e ansiedade. Quem de nós, 

aqui e acolá, na vida escolar, não deixou de fazer uma reclamação, devido 

temer a ‘marcação’ do educador? Uma frase comum entre educandos é: 
‘Nem pensar em reclamar isso. Esse professor marca os estudantes’. Fomos 
educados sob esses temores. 
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Ao ser submetido tão cedo e de forma tão repentina à pressão dos exames no processo 

educacional, o estudante pode desenvolver transtornos de ansiedade, como uma forma de 

resposta a essa experiência muitas vezes negativa e traumática. É comum escutar relatos de 

alunos que se sentem mal antes, durante ou depois do processo de avaliação. O medo de ser 

classificado e rotulado como abaixo da média, de se sentir excluído ou de ser vítima do 

autoritarismo do professor pode trazer sérias consequências para o seu desenvolvimento 

educacional e emocional. Essas situações podem inclusive favorecer algum transtorno de 

ansiedade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; CASTILLO et al., 2000; 

NUNES FILHO; BUENO; NARDI, 2001). 
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7 POR UMA AVALIAÇÃO SEM TRAUMAS 

 

Luckesi (2005b) afirma ser necessário que se busque trabalhar conscientemente com a 

avaliação, abrindo mão dos exames como recurso de controle disciplinar dos alunos e 

utilizando o ato de avaliar como recurso de diagnóstico e reorientação da aprendizagem. 

Argumenta que, para isso, é preciso que o professor abandone a prática autoritária na sala de 

aula e abra espaço para o diálogo. Para que as mudanças indispensáveis ocorram, é preciso 

que os educadores se adaptem a essa realidade e rompam com o legado do exame escolar, que 

busca apenas julgar, classificar e selecionar os alunos, excluindo aqueles que não se encaixam 

nos padrões socialmente impostos (LUCKESI, 2005b). 

Para que aconteçam transformações concretas, é preciso que o professor desconstrua o 

que lhe foi apregoado ao longo do seu próprio histórico escolar sobre o ato de avaliar e 

busque formas de tornar o ensino prazeroso ao aluno, tornando-o parte do processo e ouvindo 

suas ideias, temores e experiências de vida. Segundo o pensamento de Hoffmann (2003, p. 

113): 

A hipótese que levanto é que o professor evolui da simples constatação e 

anúncio de resultados alcançados pelo aluno quando percebe que a 

aprendizagem não se dá apenas através dessa relação ‘professor falante e 

aluno ouvinte’, mas é muito mais complexa e dependente da história de vida 
dos educadores e educandos.  

 

De fato, abandonar o conjunto do que lhe foi ensinado durante todo um percurso de 

vida estudantil não é uma tarefa fácil, contudo, não pode ser uma situação encarada como 

impossível. A construção da aprendizagem é diária e são nas pequenas mudanças feitas em 

sala de aula que se podem constatar os avanços nessa área tão importante que é a avaliação da 

aprendizagem. Para que ocorra uma reforma no ato de avaliar, é preciso que o professor 

transforme a si mesmo, para que assim, possa modificar a vida dos seus alunos, 

proporcionando-lhes uma avaliação livre de traumas. 
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8 METODOLOGIA 

 

Para uma melhor compreensão da relação entre medo e ansiedade na avaliação da 

aprendizagem de alunos do curso de Pedagogia, será realizada uma pesquisa de cunho 

quantiqualitativo, do tipo estudo de caso.  

 

8.1 A pesquisa qualitativa 

 

De acordo com Demo (2013, p. 118), “a pesquisa qualitativa quer fazer jus à 

complexidade da realidade [...]”. Bastos (2008) acrescenta que se trata de uma pesquisa 

subjetiva, usada normalmente em uma população pequena, na qual há maior preocupação com 

o aprofundamento e a abrangência das relações humanas. 

O seu principal objetivo, segundo Leite (2008), é o de classificar um determinado 

grupo de observações. O método qualitativo não necessita de ferramentas estatísticas e os 

tipos mais comuns de investigações qualitativas são as teóricas, exploratórias documentais e 

outras que tenham caráter de investigação lógica ou histórica. Esse método é o ideal para se 

entender a natureza de um fenômeno social. 

Bogdan e Biklen (1994) afirmam que essa modalidade de pesquisa possui cinco 

características, quais sejam: i) a fonte direta de dados é o ambiente natural, o que faz do 

investigador o principal instrumento da pesquisa. Os investigadores qualitativos acreditam 

que o comportamento humano é influenciado pelo contexto no qual está inserido; ii) trata-se 

de uma investigação descritiva, que objetiva analisar os dados em toda sua complexidade; iii) 

o foco dos investigadores é maior no processo do que nos resultados ou produtos, por dar 

atenção principalmente ao modo como as definições se formam; iv) a análise de dados tende a 

ser realizada de forma indutiva, pois o processo é como um funil, no qual as coisas estão 

abertas no início e vão se fechando e tornando-se específicas no extremo; v) o significado é de 

extrema importância nessa abordagem, porque os investigadores sempre buscam questionar os 

sujeitos investigados com o intuito de perceber “[...] aquilo que eles experimentam, o modo 

como eles interpretam as suas experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo 

social em que vivem [...]” (PSATHAS, 1973 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51). 

 A pesquisa que foi realizada se coaduna com as características supracitadas, por tratar 

da experiência dos alunos do curso de Pedagogia em relação ao momento da avaliação da 

aprendizagem no seu período de formação básica, sendo assim, uma pesquisa subjetiva, e que 
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focará em um grupo reduzido de pessoas (BASTOS, 2008; BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

LEITE, 2008). 

 

8.2 A pesquisa quantitativa 

 

Esta pesquisa também é quantitativa, pois são aplicados, em parte dos instrumentos, 

perguntas que buscam descobrir e classificar a relação de causalidade entre medo e/ou 

ansiedade na avaliação da aprendizagem. Além disso, é empregada a estatística como 

principal recurso para a análise destas informações, ou seja, algumas das técnicas aplicadas na 

coleta de dados buscam valores médios referentes ao assunto da pesquisa e o resultado se 

refere às características gerais do grupo pesquisado e não de cada pessoa (BASTOS, 2008; 

LEITE, 2008).  

Sobre a organização quantitativa dos dados, Lakatos e Marconi (2002, p. 18) afirmam: 

 
Os dados devem ser, quanto possível, expressos com medidas numéricas. O 

pesquisador deve ser paciente e não ter pressa, pois as descobertas 

significativas resultam de procedimentos cuidadosos e não apressados. Não 

deve fazer juízo de valor, mas deixar que os dados e a lógica levem à 

solução real, verdadeira. 

 

Para Tripodi et al. (1975, apud LAKATOS; MARCONI, 2002), são utilizados 

métodos que se destacam pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade de fornecer 

dados para verificar as hipóteses levantadas.  

Os resultados estatísticos serão analisados em conjunto com as questões subjetivas no 

intuito de mostrar o sentimento dos alunos em relação ao momento da avaliação da 

aprendizagem, para assim chegar a uma conclusão sobre essa realidade. 

 

8.3 Estudo de caso 

 

O estudo de caso, de acordo com Stake (1994, apud VIANNA, 2000, p.140), “é 

definido por seu interesse em casos individuais e não pelo método de pesquisa utilizado”. 

Além disso, procura identificar o que é comum e o que é singular em um determinado caso. O 

avaliador é um sujeito ativo, atuante, que se envolve e relaciona-se com o caso, possibilitando 

uma reflexão mais intensa sobre o que está acontecendo nele. 

Gil (2002) assinala que o propósito do estudo de caso não é o de proporcionar o 

conhecimento preciso das características de uma população, mas o de proporcionar uma visão 



62 

global do problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele 

influenciados.  

Yin (2005, apud GIL, 2008, p. 58) observa ainda que o estudo de caso é um estudo 

empírico, responsável por investigar um determinado fenômeno atual que está inserido em seu 

contexto de realidade, sendo utilizado quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não 

estão definidas de forma clara e no qual se utilizam diversas fontes de evidência. 

 

8.4 Instrumentos 

 

Para concretizar a pesquisa, foram escolhidos os seguintes instrumentos de coleta de 

dados: a entrevista semiestruturada, o questionário e a escala de Likert. 

 

8.4.1 Entrevista semiestruturada 

 

No caso desta pesquisa, será utilizada a entrevista do tipo semiestruturada, na qual as 

questões são formuladas com o intuito de contribuir para que o sujeito possa verbalizar seus 

pensamentos sobre o tema. Nessa forma de entrevistar, o questionamento é mais profundo e 

subjetivo, o que pode acarretar um sentimento de reciprocidade e confiabilidade entre o 

entrevistador e entrevistado (ROSA; ARNOLDI, 2006). 

A definição geral de entrevista é proposta por Gil (2008, p.109): 

 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção 

dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma 

de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação. 

 

Para Goode e Hatt (1969, apud LAKATOS; MARCONI, 2002, p. 92), ela "[...] 

consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de um certo 

ato social como a conversação [...]". Depresbiteris e Tavares (2009) afirmam que a entrevista 

tem como objetivo obter informações que devem ser utilizadas para a compreensão de como o 

indivíduo resolve um problema, pensa ou sente determinado assunto. Sua grande vantagem é 

a de permitir a captação imediata e contínua da informação desejada. Também avalia atitudes 

no que é dito e como é dito, apresentando flexibilidade, pois o entrevistador pode repetir ou 

esclarecer uma pergunta, podendo formulá-la de forma diferente (LEITE, 2008). 

Selltiz et al. (1967 apud GIL, 2008, p.109) abalizam que: 
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Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada para a 

obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, 

sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca 

das suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes. 

 

Por fim, Gil (2002) aponta para uma expressiva serventia do uso da entrevista, pois é 

aplicável a um número maior de pessoas, inclusive às analfabetas. Lembra que ela fornece 

ajuda ao entrevistado com dificuldade para responder, bem como a análise do seu 

comportamento não verbal. 

 

8.4.2 Questionário 

 

O questionário é uma das mais importantes técnicas de obtenção de dados nas 

pesquisas sociais, segundo Gil (2008). Bastos (2008) esclarece que o questionário se trata de 

um instrumento constituído de perguntas ordenadas, que devem ser respondidas por escrito. 

Leite (2008) afirma que todo questionário deve ter natureza impessoal, para assegurar uma 

uniformidade na avaliação de uma situação para outra. É feito para descrever as 

características e medir determinadas variáveis existentes em um grupo social. 

Existem alguns tipos de perguntas que podem ser feitas em um questionário. No que 

se refere à forma, geralmente há três categorias: i) as perguntas abertas, que permitem que o 

sujeito responda livremente, com suas palavras; ii) as perguntas fechadas, nas quais só há a 

opção de marcar entre as opções “sim” ou “não”; iii) as perguntas de múltipla escolha ou 

perguntas duplas, que reúne uma pergunta fechada geralmente acompanhada pela indagação 

“por quê? ” (GIL, 2008; LEITE, 2008). 

Isso posto, Leite (2008) pondera que a maioria dos pesquisadores opta por realizar um 

questionário misto, ou seja, que contenha dois tipos de pergunta, no caso, as abertas e as de 

múltipla escolha, por possibilitar uma maior variedade de informações acerca da pesquisa que 

está sendo realizada.  

 

8.4.3 Escala de Likert 

 

A escala de Likert20 é baseada na escala de Thurstone, que reúne uma série de 

proposições de atitudes e apresenta-as à pessoa que deverá indicar se concorda ou não com 

                                                 
20 A escala de Likert pode aparecer escrita como Lickert também, dependendo do autor utilizado. Nessa 

pesquisa, optou-se pela grafia mais simples, utilizada por Gil (2008). 
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cada uma delas. Contudo, Likert idealizou um método mais simples de construir escalas de 

atitudes, que não necessita do auxílio de especialistas para ser aplicada (GIL, 2008; 

LAKATOS; MARCONI, 2002). 

Rea e Parker (2009) afirmam que esta escala funciona particularmente bem quando 

aplicada no contexto de uma série de perguntas que buscam informações acerca de atitudes 

relacionadas a um assunto específico. Eles destacam que as perguntas desenvolvidas devem 

abranger tantos aspectos importantes para o assunto pesquisado quanto for possível, além de 

serem unidimensionais, ou seja, coerentes e ligadas substancialmente a uma questão básica, 

tendo como resultado que a escala em si deva ser lógica e coerente com uma série contínua. 

Gil (2008, p. 143-144) explica as etapas para a elaboração da escala Likert: 

 
a) Recolhe-se grande número de enunciados que manifestam opinião ou 

atitude acerca do problema a ser estudado. 

b) Pede-se a certo número de pessoas que manifestem sua concordância ou 

discordância em relação a cada um dos enunciados, segundo a graduação: 

concorda muito (1), concorda um pouco (2), indeciso (3), discorda um pouco 

(4), discorda muito (5). 

c) Procede-se à avaliação dos vários itens, de modo que uma resposta 

que indica a atitude mais favorável recebe o valor mais alto e a menos 

favorável o mais baixo. 

d) Calcula-se o resultado total de cada indivíduo pela soma dos itens. 

e) Analisam-se as respostas para verificar quais os itens que discriminam 

mais claramente entre os que obtêm resultados elevados e os que obtêm 

resultados baixos na escala total. Para tanto, são utilizados testes de 

correlação. Os itens que não apresentam forte correlação com o resultado 

total, ou que não provocam respostas diferentes dos que apresentam 

resultados altos e baixos no resultado total, são eliminados para garantir a 

coerência interna da escala. 

 

A partir dessas etapas, é possível estabelecer um padrão nas respostas e analisar a opinião dos 

indivíduos sobre o objeto de estudo, de uma forma geral. 

 

8.5 Amostra 

 

As amostras são intencionais, de acordo com os objetivos do estudo, formadas por: i) 

alunos matriculados nos cursos diurno e noturno, cursando semestre iniciais e finais, bem 

como o semestre correspondente à metade do curso de Pedagogia de uma rede pública na 

cidade de Fortaleza-Ceará; ii) professores que disponibilizarem a aplicação do questionário 

das turmas desses respectivos semestres; iii) coordenadores dos cursos diurno e noturno. 
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8.5.1 Descrição da amostra 

 

De acordo com a coordenação do curso de Pedagogia da IES investigada, em 2016.1 o 

total de alunos, de ambos os turnos, é de aproximadamente 824 alunos, sendo 381 do turno 

diurno e 443 do noturno. Segundo os gráficos abaixo, no turno diurno, há uma porcentagem 

de 46,3% de discentes, enquanto no noturno essa porcentagem representa 53,7% do total, 

como mostra o Gráfico 1. 

  

Gráfico 1 – População total de alunos no curso de Pedagogia 

 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

8.5.2 Amostra dos discentes 

 

Cumpre mencionar que 105 alunos responderam ao questionário, o que representa 

aproximadamente 12,7% da população total de discentes, divididos em 48 alunos do turno 

diurno e 52 do noturno (5 alunos não disseram a qual turno pertenciam). Baseado na amostra 

obtida, são 45,7% de alunos do turno diurno, 49,5% do noturno e 4,8% dos que não 

responderam este item, como ilustra o Gráfico 2 e a Tabela 1. 

 
Gráfico 2 – Amostra de alunos que responderam ao questionário 

 
Fonte: Pesquisa aplicada 

46,30%
53,70%

População de alunos - Pedagogia 2016.1

Diurno Noturno

45,70%
49,50%

4,80%

Amostra - 12,70% da população

Diurno Noturno Sem Resposta
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Tabela 1 - Frequência dos turnos dos sujeitos da pesquisa 
 

Turno Frequência Porcentagem 
 Sem resposta 5 4,8 

Diurno 48 45,7 

Noturno 52 49,5 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Na tabela 2, foi registrada a frequência de semestre dos alunos que participaram da 

pesquisa. O primeiro semestre foi o que teve mais representantes, 34 no total (32,4%), em 

seguida, temos o quarto semestre, com 17 alunos (16,2%). 

 

Tabela 2 - Frequência dos semestres dos sujeitos da pesquisa 
 

Semestre Frequência Porcentagem 
 Sem Resposta 17 16,2 

1º semestre 34 32,4 

2º semestre 4 3,8 

3º semestre 2 1,9 

4º semestre 17 16,2 

5º semestre 4 3,8 

6º semestre 8 7,6 

7º semestre 13 12,4 

8º semestre 5 4,8 

9º semestre 1 1,0 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

8.5.3 Amostra de docentes 

 

A amostra obtida foi de 4 professoras, das seis turmas onde foram aplicados os 

questionários para discentes. Quanto ao nível de instrução, três possuem doutorado e uma 

delas possui pós-doutorado. A média de idade entre as professoras é de 45 anos, conforme 

cálculo baseado na tabela 3. Na área de formação, duas professoras são graduadas em 

Pedagogia e duas em Psicologia, sendo que estas possuem mestrado e doutorado em 

Educação Brasileira. No que se refere ao tempo de ensino no magistério superior, as 

professoras trabalham desde 8 meses a 23 anos na função conforme a tabela 4. Sobre a 
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atuação no magistério em outro nível de ensino, uma não atuou em nenhum outro nível; outra 

atuou apenas na pós-graduação, por um ano; a terceira foi professora no ensino fundamental, 

por nove anos e a última atuou na educação infantil, no ensino fundamental e na pós-

graduação, por cerca de dez anos.  

 
Tabela 3 - Idade das docentes 

 

Idade Frequência Porcentagem 

43 1 25,0 

48 1 25,0 

53 1 25,0 

36 1 25,0 

Total 4 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 
Tabela 4 - Tempo de ensino no magistério superior 

 

Tempo no magistério superior Frequência Porcentagem 

15 anos 1 25,0 

18 anos 1 25,0 

23 anos 1 25,0 

8 meses 1 25,0 

Total 4 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

8.5.4 Amostra de coordenadores 

  

Foram realizadas entrevistas com as duas coordenadoras do curso, uma do turno 

diurno e a outra, do noturno21. No que se refere ao nível de instrução, ambas possuem 

doutorado. No quesito idade, as duas têm 40 anos. A área de formação da C1 é Licenciatura 

em Pedagogia e História, e Doutorado em Educação, enquanto da C2 é Pedagogia e 

Educação. O tempo de magistério no ensino superior da C1 é de 4 anos e o da C2 é de 6 anos. 

O outro nível de ensino que a C1 atuou foi no Ensino fundamental por dois anos. A C2 atuou 

na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino médio por sete anos, no total. A C1 

                                                 
21 A coordenadora do período diurno será denominada de C1 e a coordenadora do turno noturno, será C2, para 

facilitar a escrita. 



68 

trabalha há 2 anos na IES pesquisa e a C2, 5 anos. Sobre o tempo de atuação como 

coordenadora do curso, a C1 estava apenas há 5 meses nesse ofício e a C2, 9 meses. 

 

8.5.5 Perfil geral dos alunos do curso de Pedagogia da IES 

 

De acordo com as amostras coletadas nas turmas diurnas dos primeiro, quarto e oitavo 

semestres e nas turmas noturnas do primeiro, quarto e sétimos semestres, dos 105 alunos 

pesquisados, 83 eram do sexo feminino, o que representa 79% da população total, 19 eram do 

sexo masculino, o que dá uma porcentagem de 18,1% e 3 alunos não responderam essa 

questão, sendo então 2,9% da parcela, de acordo com a tabela 5.  

 

Tabela 5 - Frequência dos sexos dos participantes do estudo 
 

Sexo Frequência Porcentagem 

 Sem resposta 3 2,9 

Masculino 19 18,1 

Feminino 83 79,0 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Quanto à idade, 12 pessoas não responderam a este dado, representando 11,4% dos 

alunos. As idades mais comuns no questionário foram as de 18 e 20 anos, cada uma com 10 

alunos representando 9,5% da porcentagem total, de acordo com a tabela 6. A média de idade 

desse questionário foi de 22,66 anos de idade. 

 

Tabela 6 - Frequência das idades dos participantes do estudo 
 

Idade Frequência Porcentagem 
 Sem resposta 12 11,4 

17 4 3,8 

18 10 9,5 

19 6 5,7 
 20 10 9,5 

21 7 6,7 

22 5 4,8 

23 3 2,9 

24 9 8,6 

25 2 1,9 
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Tabela 6 - Continuação 
 Idade Frequência Porcentagem 

 26 3 2,9 

27 4 3,8 

28 4 3,8 

29 2 1,9 

30 6 5,7 

31 4 3,8 

32 2 1,9 

33 1 1,0 

34 1 1,0 

35 2 1,9 

42 1 1,0 

43 2 1,9 

44 1 1,0 

45 1 1,0 

47 1 1,0 

48 1 1,0 

52 1 1,0 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

A respeito do estado civil dos discentes, 71 deles se declararam solteiros (67,6%). Em 

seguida, 18 são casados (17,1%), 13 alunos não responderam este dado (12,4%), 2 são 

divorciados (1,9%) e apenas 1 declarou que está em uma união estável (1%) de acordo com a 

tabela 7. 

 
Tabela 7 - Frequência do Estado Civil de cada participante da pesquisa 

 
Estado civil Frequência Porcentagem 

Sem resposta 13 12,4 

Solteiro(a) 71 67,6 

Casado(a) 18 17,1 

União estável 1 1,0 

Divorciado(a) 2 1,9 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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Dos 105 discentes, somente 3 declararam possuir algum tipo de deficiência física 

(2,9%), 5 alunos nada declararam (5%) e 97% não possuem nenhuma deficiência física, 

segundo a tabela 8. 

Tabela 8 - Frequência de deficiências físicas dos participantes do estudo 
 

Deficiência 
física Frequência Porcentagem 

Sem resposta 5 4,8 

Não 97 92,4 

Sim 3 2,9 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

8.5.6 Perfil dos discentes do turno diurno do curso de Pedagogia da IES 

 

Como dito anteriormente, 48 alunos declararam que eram do turno diurno (45,7%). 

Desses, a maioria (33,3%) são do 1º semestre diurno, o que contabiliza 16 discentes. O 4º 

semestre vem em segundo lugar, com 11 pessoas (23%). Os outros alunos, apesar de 

frequentarem as turmas escolhidas para a aplicação do questionário (primeira, quarta e 

oitava), são de outros semestres, por isso houve uma grande variação dos resultados, como 

mostra a tabela 9. 

 
Tabela 9 - Frequência de semestres dos alunos do turno diurno 

 
 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Semestre/ 
Diurno 

Frequência Porcentagem 

Sem resposta 7 14,5 

1º semestre 16 33,3 

2º semestre 1 2,1 

4º semestre 11 23,0 

5º semestre 2 4,2 

6º semestre 7 14,5 

7º semestre 1 2,1 

8º semestre 2 4,2 

9º semestre 1 2,1 

Total 48 100,0 
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Sobre o sexo dos alunos do turno diurno, dos 48 estudantes, 44 são mulheres (91,7%) 

e 4, homens (8,3%), conforme a tabela 10. 

 
Tabela 10 - Frequência dos sexos dos alunos do turno diurno 

 

Sexo/Diurno Frequência Porcentagem 
Masculino 4 8.3 

Feminino 44 91,7 

Total 48 100% 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Quanto à idade dos alunos do turno diurno, apenas 4 questionários ficaram sem essa 

resposta (8,3%). A idade que mais aparece é a de 18 anos, com 7 alunos (14,5%) e, em 

segundo lugar, as idades de 20 e 24 anos ficam empatadas, com 6 alunos cada (12,5%), como 

indica a tabela 11. A média total de idade do turno diurno é de 29,25 anos. 

 
Tabela 11 - Frequência de idades dos alunos do turno diurno 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

O estado civil mais comum no turno diurno é o de solteiro, com 36 alunos (75%), 

seguido do casado, com 8 estudantes (16,7%). Apenas um aluno indicou que estava em uma 

Idade/Diurno Frequência Porcentagem 

Sem Resposta 4 8,3 

17 4 8,3 

18 7 14,5 

19 4 8,3 

20 6 12,5 

21 3 6,2 

22 2 4,2 

24 6 12,5 

25 1 2,1 

26 2 4,2 

27 2 4,2 

31 2 4,2 

35 1 2,1 

43 1 2,1 

45 1 2,1 

47 1 2,1 

48 1 2,1 

Total 48 100,0 
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união estável (2,1%) e três alunos não responderam este dado (6,2%), como mostra a tabela 

12. 

 
Tabela 12 - Frequência de estado civil dos alunos do turno diurno 

 

Estado Civil/Diurno Frequência Porcentagem 

Sem resposta 3 6,2 

Solteiro (a) 36 75,0 

Casado (a) 8 16,7 

União estável 1 2,1 

Total 48 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Considerando o fator deficiência física, 45 alunos disseram não possuir nenhum tipo 

(93,7%), 2 afirmaram possuir (4,2%) e 1 aluno não respondeu (2,1%), como é demonstrado na 

tabela 13. 

 

Tabela 13 - Frequência de deficiência física entre os alunos do turno diurno 
 

Deficiente 
físico/Diurno Frequência Porcentagem 

 Sem resposta 1 2,1 

Não 45 93,7 

Sim 2 4,2 

Total 48 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

8.5.7 Perfil dos discentes do turno noturno do curso de Pedagogia da IES 

 

No turno noturno, participaram da pesquisa 52 alunos (49,50%). A maioria dos 

estudantes são do primeiro semestre, com 18 alunos (34,6%) e, em seguida, temos os alunos 

do sétimo semestre, com 12 pessoas (23%). As turmas onde foram aplicados os questionários 

foram o primeiro, quarto e sétimo semestre noturnos e, como ocorreu no turno diurno, haviam 

alunos de outros semestres nessas salas, de acordo com a tabela 14. 
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Tabela 14 - Frequência de semestres dos alunos do turno noturno 
 

Semestre/Noturno Frequência Porcentagem 

 Sem resposta 6 11,5 

1º semestre 18 34,6 

2º semestre 3 5,8 

 3º semestre 2 3,8 

4º semestre 6 11,5 

5º semestre 1 2,0 

6º semestre 1 2,0 

7º semestre 12 23,0 

8º semestre 3 5,8 

Total 52 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

A prevalência de sexo no turno noturno, é do feminino, com 38 pessoas (73%). O sexo 

masculino tem 14 indivíduos nessa pesquisa (27%), como mostra a tabela 15. 

 
Tabela 15 - Frequência dos sexos dos alunos do turno noturno 

 

Sexo/Noturno Frequência Porcentagem 

 Masculino 14 27,0 

Feminino 38 73,0 

Total 52 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

No caso da frequência de idades, a prevalência é de 30 anos, com 6 alunos (11,5%), de 

acordo com a tabela 16. A média de idade no turno noturno é de 29,90 anos. 

 

Tabela 16 - Frequência de idades dos alunos do turno noturno 
 

Idade/Noturno Frequência Porcentagem 

 Sem resposta 4 7.5 

18 3 5,8 

19 2 3,8 

20 4 7.5 

21 3 5,8 

22 3 5,8 

23 3 5,8 
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Tabela 16 - Continuação 
 Idade/Noturno Frequência Porcentagem 

 24 3 5,8 

25 1 2,0 

26 1 2,0 

27 2 3,8 

28 4 7.5 

 29 2 3,8 

30 6 11,5 

31 2 3,8 

32 2 3,8 

33 1 2,0 

34 1 2,0 

35 1 2,0 

42 1 2,0 

43 1 2,0 

44 1 2,0 

52 1 2,0 

Total 52 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

O estado civil que prevalece no turno noturno é o de solteiro, com frequência de 34 

(65,5%), seguido pelos casados, com 10 indivíduos (19,2%). Há 2 alunos (3,8%) que se 

declararam divorciados, segundo a tabela 17. 

 
Tabela 17 - Frequência de estado civil dos alunos do turno noturno 

 

Estado Civil/ Noturno Frequência Porcentagem 

 Sem resposta 6 11,5 

Solteiro (a) 34 65,5 

Casado (a) 10 19,2 

Divorciado (a) 2 3,8 

Total 52 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Somente um aluno (2%) declarou possuir algum tipo de deficiência, como mostra a 

tabela 18. 

 
Tabela 18 - Frequência de deficiência física entre os alunos do turno diurno 
 

Deficiente 
Físico/Noturno 

Frequência Porcentagem 

 Sem resposta 1 2,0 

Não 50 96,0 



75 

Tabela 18 - Continuação 
 Sim 1 2,0 

Total 52 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

8.6 Análise de dados 

 

Após o momento da coleta de dados, foi feita a sua análise, no intuito de compreendê-

los, categorizá-los e interpretá-los. Sobre a análise de dados, Minayo (1999, apud BASTOS, 

2008, p. 56) afirma que:  

 
A análise e a interpretação estão contidas no mesmo movimento: o de olhar 

atentamente para os dados da pesquisa. Finalidades da fase da análise: 

estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 

pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas e ampliar o 

conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural 

da qual faz parte. 

 

Leite (2008) elucida que os dados na análise qualitativa devem seguir a seguinte 

ordem: codificação, estruturação e análise. Yin (2001, apud BASTOS, 2008) acrescenta que, 

para que uma apresentação dos dados seja eficiente, é necessário que elementos significativos 

sejam apresentados, diferentes perspectivas sejam consideradas, os elementos críticos de 

análise sejam expostos e, finalmente, o estudo seja de leitura agradável e de fácil 

entendimento. Bastos (2008) conclui que, durante a análise, os dados são detalhados para dar 

respostas às perguntas inicialmente elaboradas e, na interpretação, busca-se dar um 

significado mais amplo a estas respostas adquiridas, procurando relacioná-las a outros 

conhecimentos. 

Para a análise de dados quantitativos, foi utilizado o software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 21.0 para Windows e, para a análise de dados qualitativos, 

foi utilizado o software Excel, versão 2013, a fim de categorizar as respostas através de uma 

análise de conteúdo das questões abertas. 

Esta pesquisa tem como principal objetivo investigar a presença de indícios de medo 

e/ou ansiedade diretamente relacionados às práticas de avaliação da aprendizagem em alunos 

de turnos diurno e noturno do curso de Pedagogia em uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) da rede pública da cidade de Fortaleza-CE.  

Para atender a esse propósito, o questionário dos alunos foi dividido em nove 

categorias: i) satisfação em relação à qualidade do curso, ao rendimento individual e às 

avaliações da aprendizagem; ii) instrumentos de avaliação mais utilizados ao longo do 



76 

semestre; iii) instrumentos de avaliação que os discentes mais preferem realizar; iv) 

instrumentos de avaliação que deixam os alunos com mais medo e/ou ansiedade em realizar; 

v) como a qualidade da relação professor-aluno pode aumentar ou diminuir os níveis de 

estresse; vi) como o tipo de conteúdo pode aumentar ou diminuir os níveis de estresse; vii) a 

existência do medo em ser avaliado; viii) a condição normal do aluno, ou seja, se ele é calmo, 

ansioso ou sente medo; ix) a presença de características ligadas ao medo e/ou ansiedade antes, 

durante ou depois de ter sido avaliado.  

Além dessas categorias, o questionário para professores e a entrevista para 

coordenadores, foram pensados a partir de alguns dos objetivos específicos, que são: i) 

identificar os tipos de avaliações aplicados atualmente no curso de Pedagogia da IES 

investigada nos turnos diurno e noturno; ii) investigar a opinião de docentes e discentes sobre 

a relação que se estabelece entre ansiedade/medo e o processo de avaliação da aprendizagem 

do curso nos dois turnos; iii) coletar sugestões para a construção de práticas avaliativas menos 

ansiogênicas.  

A partir das análises, será possível chegar uma resposta para a questão norteadora da 

pesquisa e identificar possíveis dificuldades e sugestões, visando a uma mudança na forma de 

se combater o medo e a ansiedade no momento na avaliação da aprendizagem. 

 

8.6.1 Validação dos instrumentos 

 

8.6.1.1 Análise da Confiabilidade das escalas 

 

Qualquer instrumento de medida usado em Ciências Humanas ou em Ciências 

Naturais deve satisfazer uma condição para ser utilizado. Trata-se de sua capacidade de 

reproduzir a mesma medida com um grau de erro aceitável. Essa característica denomina-se 

confiabilidade. Deduz-se, portanto, que quanto mais preciso for o instrumento de medida, 

mais confiáveis são os seus resultados. A existência de um erro, em qualquer medida, decorre 

do fato de que toda medida possui em grau de erro como mostrado abaixo.  

Como acontece com as medidas físicas, as de caráter educacional e psicológicas 

possuem erro envolvido, o que afeta a qualidade do instrumento. Assim, é que não se pode 

confiar num termômetro que meça a temperatura de forma errada, por exemplo. A presença 

do erro numa medida está representada na equação abaixo:   
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Fonte: Pesquisa aplicada 

 

É fácil se concluir que, quanto maior o erro, menos preciso é o instrumento. Como, 

então, confiar num medidor de pressão sanguínea, se em duas tomadas da pressão de uma 

mesma pessoa, ele apresenta resultados diferentes? O que fazer se um teste de inteligência 

mostra coeficientes diferentes em das aplicações feitas nas mesmas condições? A comunidade 

cientifica da área de avaliação educacional e psicológica resolveu enfrentar esse problema, a 

fim de que os resultados de testes e provas se tornassem válidos e precisos (VIANNA, 1982). 

 

8.6.1.2 As soluções propostas 

 

A primeira solução encontrada foi a elaboração a Teoria Clássica dos Testes (TCT) 

que trabalhava com os seguintes indicadores: 

 Índice de dificuldade medido pela porcentagem de acertos numa questão 

 Índice de discriminação que representava a porcentagem de acertos numa questão 

dada pela diferença entre a nota obtida pelos 27% dos alunos que tiraram as melhores 

notas menos a nota obtida pelos 27% dos alunos que tiraram as piores notas 

 Índice de homogeneidade dado pela correlação entre o item e nota total do teste 

 Índice de fidedignidade que medeia o grau de erro envolvido na prova calculado pela 

fórmula de Kuder- Richardson (VIANNA, 1982).  

Com o passar do tempo, criou-se uma nova forma de calcular o mesmo índice, sem 

desprezar a Psicometria Clássica, por causa das limitações da Teoria Clássica dos Testes 

(TCT). Com efeito, trata-se de dois momentos e objetivos diferentes, que possibilitaram esse 

avanço na forma de medir os indicadores de qualidade de um conjunto de variáveis 

educacionais e psicológicas; passou-se a usar, outra fórmula para calcular o mesmo índice de 

confiabilidade. A discussão dos detalhes técnicos dessa mudança fogem ao escopo deste 

 

X = Xv + e (1) 

 

Onde: X é a medida obtida, Xv é a 

medida real, e é o erro do 

instrumento. 

Figura 1 – Presença do erro em uma medida 
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trabalho. Basta que se saiba que o princípio da detecção do erro de medida foi preservado com 

o avanço das técnicas de estatística e dos recursos computacionais. 

     

8.6.1.3 O cálculo do grau de confiabilidade das escalas deste estudo 

 

8.6.1.3.1 Pré-testagem 

 

No intuito de analisar se o questionário para os alunos era válido, foi realizada uma 

pré-testagem, com uma turma de 30 alunos do terceiro semestre diurno do curso de 

Pedagogia. Para tanto, os resultados foram analisados pelo software SPSS, versão 21. O 

resultado de fidedignidade foi de 0,927, o que representa apenas 8% de erro, demonstrando a 

validade das escalas (HAIR et al., 2005, p. 90). Na estatística da relação com a nota total, 

todas as escalas estão com o coeficiente em torno de 0,92. E a média total da tabela Anova foi 

de 3,17. Tais resultados estabeleceram a validade deste instrumento para ser aplicado na 

pesquisa. 

 

8.6.1.3.2 A análise dos dados da pesquisa 

 

As setenta e duas escalas analisadas se encontram no APÊNDICE B e foram aplicadas 

a 105 indivíduos da amostra que participaram do estudo. Os resultados foram analisados com 

o emprego do software SPSS, versão 21.      

 
Tabela 19 - Grau de confiabilidade 

 

Alfa de Cronbach Nº de itens 

0,903 72 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Em que pese o pouco número de sujeitos por escala, o coeficiente de fidedignidade 

atingiu 0,903, o que significa dizer que o conjunto das escalas apresenta apenas 10% de erro o 

que é bem acima do aceitável pela literatura especializada, que considera o mínimo aceitável 

de 0,70. (HAIR et al., 2005, p. 90). Ademais, a tabela 20, a seguir reforça este achado, na 

medida em que quase todas as escalas estão com coeficiente em torno de 0,90 e as poucas que 

estão abaixo desse número, se retiradas, piorariam a qualidade do instrumento. 
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Tabela 20 - Estatísticas da relação com nota total 
 

Escalas 

Média da 
escala se o 
item for 
excluído 

Variância da 
escala se o item 

for excluído 

Correlação de 
item total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach se o 

item for excluído 

escala1 222,18 1128,477 ,141 ,903 

escala2 222,72 1121,356 ,191 ,903 

escala3 221,81 1120,810 ,180 ,903 

escala4 222,63 1120,716 ,200 ,903 

escala5 222,18 1132,265 ,048 ,904 

escala6 224,18 1129,842 ,071 ,904 

escala7 223,69 1110,141 ,291 ,902 

escala8 222,37 1111,505 ,305 ,902 

escala9 223,37 1119,390 ,145 ,904 

escala10 223,50 1103,887 ,389 ,901 

escala11 221,52 1122,213 ,233 ,902 

escala12 222,40 1111,031 ,293 ,902 

escala13 221,49 1132,925 ,070 ,903 

escala14 222,53 1113,367 ,259 ,902 

escala15 222,89 1126,487 ,092 ,904 

escala16 221,89 1122,410 ,195 ,903 

escala17 221,98 1126,980 ,123 ,903 

escala18 223,41 1116,706 ,244 ,902 

escala19 223,36 1119,445 ,193 ,903 

escala20 223,83 1135,874 -,003 ,904 

escala21 222,07 1126,371 ,130 ,903 

escala22 222,50 1133,425 ,019 ,904 

escala23 222,32 1145,779 -,116 ,906 

escala24 223,33 1144,994 -,103 ,906 

escala25 222,27 1108,947 ,308 ,902 

escala26 221,92 1133,744 ,033 ,904 

escala27 221,91 1131,829 ,055 ,904 

escala28 222,01 1122,567 ,189 ,903 

escala29 222,21 1116,590 ,241 ,902 

escala30 222,08 1124,802 ,135 ,903 

escala31 222,11 1125,871 ,108 ,904 

escala32 221,94 1126,304 ,113 ,903 

escala33 222,64 1124,368 ,142 ,903 

escala34 222,40 1115,146 ,229 ,902 

escala35 222,79 1072,879 ,626 ,899 

escala36 223,06 1071,131 ,631 ,898 

escala37 222,99 1070,721 ,644 ,898 

escala38 222,62 1078,411 ,547 ,899 

escala39 223,89 1087,564 ,564 ,900 

escala40 223,39 1076,952 ,581 ,899 

escala41 223,61 1080,086 ,596 ,899 

escala42 223,55 1081,673 ,593 ,899 

escala43 223,54 1084,770 ,540 ,900 

escala44 223,54 1085,962 ,527 ,900 

escala45 223,44 1087,575 ,478 ,900 

escala46 223,32 1087,394 ,504 ,900 

escala47 223,43 1088,170 ,537 ,900 

escala48 223,85 1090,400 ,510 ,900 
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Tabela 20 - Continuação 

Escalas 

Média da 
escala se o 
item for 
excluído 

Variância da 
escala se o item 

for excluído 

Correlação de 
item total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach se o 

item for excluído 

escala49 223,38 1075,853 ,624 ,899 

escala50 222,31 1080,371 ,567 ,899 

escala51 222,40 1084,800 ,564 ,899 

escala52 221,51 1131,618 ,072 ,903 

escala53 223,30 1110,172 ,214 ,903 

escala54 222,22 1117,865 ,234 ,902 

escala55 222,36 1102,618 ,367 ,901 

escala56 223,15 1080,150 ,613 ,899 

escala57 222,87 1084,501 ,525 ,900 

escala58 222,75 1075,092 ,623 ,899 

escala59 222,95 1116,700 ,226 ,902 

escala60 222,91 1152,156 -,189 ,906 

escala61 224,19 1120,848 ,171 ,903 

escala62 221,57 1135,651 ,007 ,904 

escala63 222,74 1132,135 ,034 ,904 

escala64 222,43 1098,440 ,373 ,901 

escala65 223,87 1086,117 ,543 ,900 

escala66 223,28 1077,952 ,535 ,899 

escala67 224,02 1084,307 ,538 ,900 

escala68 224,14 1089,585 ,496 ,900 

escala69 223,80 1098,142 ,369 ,901 

escala70 223,52 1085,386 ,486 ,900 

escala71 223,80 1078,508 ,569 ,899 

escala72 223,16 1070,137 ,597 ,899 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Esses resultados são significativos como mostra a tabela a seguir:  

 

Tabela 21 -  Análise de variância – ANOVA 
 

 

Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig 

Entre pessoas 1642,430 104 15,793   

Entre pessoas Entre itens 4029,825 71 56,758 37,019 0,000 

Resíduo 11321,189 7384 1,533   

Total 15351,014 7455 2,059   

Total 16993,444 7559 2,248   

Média Global = 3,14 
Fonte: Pesquisa aplicada 

 

A tabela 21 mostra que a média global das reações dos sujeitos foi igual a 3,14, o que 

significa que os respondentes tenderam mais para um sentimento positivo às perguntas e as 

diferenças de opinião entre os sujeitos é significativa. 
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Como conclusão, pode-se afirmar que o conjunto das escalas satisfaz às exigências de 

um bom instrumento de medida. 

 

8.6.1.3.3 As categorias e a distribuição dos itens na escala do questionário dos alunos 

 

Conforme supracitado, no intuito de organizar os 72 itens do questionário para os 

alunos, de forma que as perguntas abrangessem os interesses da pesquisa, foram elaboradas as 

seguintes categorias: i) satisfação em relação à qualidade do curso, ao rendimento individual e 

às avaliações da aprendizagem; ii) instrumentos de avaliação mais utilizados ao longo do 

semestre; iii) instrumentos de avaliação que os discentes são mais favoráveis; iv) instrumentos 

de avaliação que deixam os alunos com mais medo e/ou ansiedade; v) como a qualidade da 

relação professor-aluno pode aumentar ou diminuir os níveis de estresse; vi) como o tipo de 

conteúdo pode aumentar ou diminuir os níveis de estresse; vii) a existência do medo em ser 

avaliado; viii) a condição normal do aluno, ou seja, se ele é calmo, ansioso ou sente medo; ix) 

a presença de características ligadas ao medo e/ou ansiedade antes, durante ou depois de ter 

sido avaliado.  

No quadro 1 a seguir, são apresentadas as categorias e quais os itens que estão 

submetidos a elas. 

 

Quadro 1 - As categorias e seus respectivos itens 
 

1. Satisfação em relação a qualidade do curso, ao rendimento individual e as 
avaliações da aprendizagem - (1-6) 
1. Eu me sinto satisfeito(a) com a qualidade do ensino do meu curso. 

2. Eu me sinto satisfeito(a) com a qualidade das avaliações do meu curso. 

3. As avaliações da aprendizagem são necessárias para o desenvolvimento do meu aprendizado. 

4. As avaliações da aprendizagem realizadas no meu curso são satisfatórias. 

5. Meu rendimento acadêmico global no curso é satisfatório. 

6. Meu rendimento global no curso é insatisfatório. 

2. Instrumentos de avaliação mais utilizados ao longo do semestre - (7-21) 
7. Acredito que a prova objetiva é um instrumento de avaliação constantemente utilizado durante o 

semestre.  

8. Acredito que a prova dissertativa é um instrumento de avaliação constantemente utilizado 

durante o semestre 

9.Acredito que a prova oral é um instrumento de avaliação constantemente utilizado durante o 

semestre.  

10. Acredito que a prova com consulta é um instrumento de avaliação constantemente utilizado 

durante o semestre. 
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Quadro 1 - Continuação 

2. Instrumentos de avaliação mais utilizados ao longo do semestre - (7-21) 

11.Acredito que o seminário é um instrumento de avaliação constantemente utilizado durante o 

semestre. 

12.Acredito que o trabalho individual é um instrumento de avaliação constantemente utilizado 

durante o semestre. 

13. Acredito que o trabalho em grupo é um instrumento de avaliação constantemente utilizado 

durante o semestre. 

14. Acredito que a pesquisa bibliográfica é um instrumento de avaliação constantemente utilizado 

durante o semestre. 

15. Acredito que a pesquisa de campo é um instrumento de avaliação constantemente utilizado 

durante o semestre. 

16. Acredito que o debate em sala de aula é um instrumento de avaliação constantemente utilizado 

durante o semestre. 

17. Acredito que a participação em sala de aula é um instrumento de avaliação constantemente 

utilizado durante o semestre. 

18. Acredito que o portfólio é um instrumento de avaliação constantemente utilizado durante o 

semestre. 

19. Acredito que a autoavaliação é um instrumento de avaliação constantemente utilizado durante o 

semestre. 

20. Os professores utilizam um só tipo de instrumento de avaliação durante o semestre. 

21. Os professores utilizam diversos tipos de instrumentos de avaliação durante o semestre. 

3. Instrumentos de avaliação que os discentes são mais favoráveis - (22-34/60-62) 
22. Sou a favor de provas objetivas como instrumento de avaliação. 

23. Sou a favor de provas dissertativas como instrumento de avaliação. 

24. Sou a favor de provas orais como instrumento de avaliação. 

25. Sou a favor de provas com consulta como instrumento de avaliação 

26. Sou a favor de seminários como instrumento de avaliação. 

27. Sou a favor de trabalhos individuais como instrumento de avaliação. 

28. Sou a favor de trabalhos em grupo como instrumento de avaliação 

29. Sou a favor de pesquisas bibliográficas como instrumento de avaliação. 

30. Sou a favor de pesquisas de campo como instrumento de avaliação. 

31. Sou a favor de participação em sala de aula como instrumento de avaliação. 

32. Sou a favor de debates em sala de aula como instrumento de avaliação. 

33. Sou a favor de portfólios como instrumento de avaliação. 

34. Sou a favor de autoavaliação como instrumento de avaliação. 

60. Eu me sinto tranquilo ao saber que serei avaliado porque sei que é algo necessário para o meu 

aprendizado. 

61. Sou a favor da utilização de apenas um instrumento de avaliação ao longo do semestre letivo. 

62. Sou a favor da utilização de diversos tipos de instrumentos de avaliação ao longo do semestre 

letivo. 

4. Instrumentos de avaliação que deixam os alunos com mais medo e/ou ansiedade - 
(35-51) 
35. Tenho medo de ser avaliado independente do professor que está avaliando. 

36. Tenho medo de ser avaliado através de provas objetivas. 
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Quadro 1 - Continuação 
4. Instrumentos de avaliação que deixam os alunos com mais medo e/ou ansiedade - 
(35-51) 
37. Tenho medo de ser avaliado através de provas dissertativas. 

38. Tenho medo de ser avaliado através de provas orais. 

39. Tenho medo de ser avaliado através de provas com consulta. 

40. Tenho medo de ser avaliado através de seminários. 

41. Tenho medo de ser avaliado através de trabalhos individuais. 

42. Tenho medo de ser avaliado através de trabalhos em grupo. 

43. Tenho medo de ser avaliado através de pesquisa bibliográfica. 

44. Tenho medo de ser avaliado através de pesquisa de campo. 

45. Tenho medo de ser avaliado através de participação em sala de aula. 

46. Tenho medo de ser avaliado através de debates em sala de aula. 

47. Tenho medo de ser avaliado através de portfólio. 

48. Tenho medo de ser avaliado através de autoavaliação. 

49. Tenho medo de ser avaliado independente do instrumento que é utilizado. 

50. Sempre me sinto ansioso ao ter que ser avaliado, em qualquer situação de avaliação. 

51. Sempre me sinto ansioso ao ter que ser avaliado, em situações de avaliação da aprendizagem do 

curso. 

5. Como a qualidade da relação professor-aluno pode aumentar ou diminuir os níveis 
de estresse - (52,53,59) 
52. A qualidade da relação professor-aluno diminui os níveis de medo durante a avaliação. 

53. A qualidade da relação professor-aluno aumenta os níveis de medo durante a avaliação. 

59. Os professores comentam com os alunos o resultado das avaliações, dando um “feedback” do 
desempenho e tirando dúvidas. 

6. Como o tipo de conteúdo pode aumentar ou diminuir os níveis de estresse - (54,55) 
54. O tipo de conteúdo a ser avaliado diminui os níveis de medo durante a avaliação. 

55. O tipo de conteúdo a ser avaliado aumenta os níveis de medo durante a avaliação 

7. A existência do medo em ser avaliado - (56-58) 
56. Tenho medo de ser avaliado independente da matéria. 

57. Meu medo em ser avaliado me acompanhou em toda minha vida escolar. 

58. Meu medo em ser avaliado me acompanha no Ensino Superior. 

8. A condição normal do aluno, ou seja, se ele é calmo, ansioso ou sente medo - (63-65) 
63. Eu me considero uma pessoa calma. 

64. Eu me considero uma pessoa ansiosa. 

65. Eu me considero uma pessoa que tem muito medo, inclusive fobias. 

9. A presença de características ligadas ao medo e/ou ansiedade antes, durante, ou depois de 
ter sido avaliado - (66-72) 

66. Sinto dificuldade para dormir quando sei que serei avaliado em breve no curso. 

67. Sinto enjoo ou ânsia de vômito antes, durante ou depois de ter realizado uma avaliação no 

curso. 

68. Sinto falta de ar antes, durante ou depois de ter realizado uma avaliação no curso. 

69. Sinto vontade de roer as unhas antes, durante ou depois de ter realizado uma avaliação no 

curso. 

70. Costumo ficar irritadiço antes, durante ou depois de ter realizado uma avaliação no curso. 
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Quadro 1 - Continuação 
9. A presença de características ligadas ao medo e/ou ansiedade antes, durante, ou depois de 
ter sido avaliado - (66-72) 

71. Costumo chorar com mais facilidade antes, durante ou depois de ter realizado uma avaliação no 

curso. 

72. Sinto um mal-estar que não sei de onde vem, uma ansiedade, ao me submeter a uma avaliação 

no curso. 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

9.1 Análise da escala de opinião do questionário dos alunos 

 

Este tópico tem a intenção de fazer a análise quantitativa dos 72 itens da escala de 

opinião que está presente no questionário dos alunos. Os itens serão divididos pelas nove 

categorias já apresentadas anteriormente22, no intuito de apresentar as porcentagens em 

relação à opinião dos alunos sobre os temas levantados. 

 

9.1.1 Satisfação em relação à qualidade do curso, ao rendimento individual e às 

avaliações da aprendizagem  

 

A primeira categoria da escala de opinião é sobre o que os alunos pensam sobre a 

qualidade do curso, do rendimento individual e das avaliações da aprendizagem que são 

realizadas. 

O primeiro item da escala, foi “Eu me sinto satisfeito (a) com a qualidade do ensino do 

meu curso”, no qual 71,4% alunos declararam que “concordavam parcialmente”, o que mostra 

que a qualidade do ensino é boa, mas que ainda pode melhorar.  

No segundo item, a afirmativa foi “Eu me sinto satisfeito (a) com a qualidade das 

avaliações do meu curso”, e novamente os alunos em maioria escolheram a opção “concordo 

parcialmente”. Foram 46,7% que pensam que a qualidade da avaliação do curso é boa, mas 

não atingiu seu potencial ao máximo. O item “As avaliações da aprendizagem são necessárias 

para o desenvolvimento do meu aprendizado” demonstrou que mais da metade dos alunos 

pesquisados, ou seja, 52,40%, percebem a importância da avaliação da aprendizagem para o 

seu desenvolvimento ao afirmarem que concordavam totalmente com esta frase. Contudo, no 

que diz respeito às avaliações realizadas no curso de Pedagogia, 45,70% acreditam que ainda 

há o que melhorar. 

Sobre o rendimento global do próprio aluno no curso, 54,30% afirmaram que 

concordavam parcialmente que era satisfatório, enquanto 51,40% discordavam totalmente de 

terem um rendimento insatisfatório, o que é bom, pois mostra que apesar de muitos 

acreditarem que ainda podem melhorar um pouco mais, no geral o rendimento dos discentes 

no curso de Pedagogia é bom.   

                                                 
22 Vide página 81. 
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Tabela 22 - Categoria 1 
 

ITENS Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Indiferente Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

1. Eu me sinto 

satisfeito(a) com a 

qualidade do ensino do 

meu curso. 

1,90% 9,50% 5,70% 71,40% 11,40% 0 

2. Eu me sinto 

satisfeito(a) com a 

qualidade das 

avaliações do meu 

curso. 

4,80% 24,80% 14,30% 46,70% 8,60% 1,00% 

3. As avaliações da 

aprendizagem são 

necessárias para o 

desenvolvimento do 

meu aprendizado. 

2,90% 6,70% 1,00% 34,30% 52,40% 2,90% 

4. As avaliações da 

aprendizagem 

realizadas no meu curso 

são satisfatórias. 

4,80% 20,00% 17,10% 45,70% 11,4 1,00% 

5. Meu rendimento 

acadêmico global no 

curso é satisfatório. 

1,90% 6,70% 11,40% 54,30% 22,90% 2,90% 

6. Meu rendimento 

global no curso é 

insatisfatório. 

51,40% 22,90% 6,70% 12,40% 2,90% 3,80% 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

9.1.2 Instrumentos de avaliação mais utilizados ao longo do semestre  

 

O instrumento de avaliação mais utilizado ao longo do semestre, segundo os alunos, é 

seminário, com 62,9% de concordância total quanto a essa afirmativa. Em segundo lugar, vem 

o trabalho em grupo, que foi marcado com “concordo totalmente” por 60% dos alunos. Com 

39% de discordância total por parte dos alunos, o instrumento de avaliação menos utilizado 

foi a prova oral, seguida pela prova com consulta, que obteve porcentagem de 27,6% no item 

“discordo totalmente”. 

Os professores do curso de Pedagogia provavelmente usam o seminário por causa de 

suas características (ANASTASIOU; ALVES, 2005; NÉRICE, 1993),23 que contribuem para 

que o aluno possa desenvolver a análise sobre o tema estudado e apresentá-lo oralmente, ato 

que contribuirá para sua profissão de pedagogo, pois ele deve saber como explicar o conteúdo 

para seus futuros alunos. 

                                                 
23 Vide capítulo 4: “Os instrumentos de avaliação: importantes ferramentas do processo de aprendizagem” 
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Sobre os professores utilizarem um só instrumento de avaliação durante o semestre, os 

alunos que discordaram totalmente somaram 40% que, em conjunto com o “discordar 

parcialmente” (24,8%) oferecem uma boa notícia: para os estudantes, os professores 

normalmente fazem diversos tipos de avaliação ao longo da disciplina.  

A afirmativa seguinte, que diz que os professores normalmente utilizam diversos tipos 

de instrumentos de avaliação, confirma o que os alunos pensam, quando 31,4% concordam 

totalmente com isso e 47,6% concordam parcialmente, conforme a tabela 23. 

Ao utilizar diversos tipos de avaliação ao longo do semestre, o professor torna a 

avaliação da aprendizagem mais democrática, pois os alunos habitualmente demonstram mais 

facilidade em um instrumento do que em outro (LUCKESI, 2005b). Alguns conseguem se 

expressar melhor através da escrita, outros, na fala. Se há apenas uma forma de avaliar, algum 

estudante poderá se sentir excluído por não se sentir à vontade em realizar aquele tipo de 

avaliação. Logo mais serão vistas as opiniões e justificativas dos próprios alunos acerca disso. 

 
Tabela 23 - Categoria 2 

 

 

ITENS 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

7. Acredito que a prova 

objetiva é um 

instrumento de 

avaliação 

constantemente 

utilizado durante o 

semestre.  

35,20% 26,70% 11,40% 21,00% 4,80% 1,00% 

8. Acredito que a prova 

dissertativa é um 

instrumento de 

avaliação 

constantemente 

utilizado durante o 

semestre 

5,70% 17,10% 10,50% 42,90% 23,80% 0,00% 

9.Acredito que a prova 

oral é um instrumento 

de avaliação 

constantemente 

utilizado durante o 

semestre.  

39,00% 15,20% 5,70% 24,80% 15,20% 0,00% 

10. Acredito que a 

prova com consulta é 

um instrumento de 

avaliação 

constantemente 

utilizado durante o 

semestre. 

27,60% 27,60% 16,20% 25,70% 2,90% 0,00% 
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Tabela 23 - Continuação 

 

 

ITENS Discordo  
totalmente 

Discordo  
parcialmente 

Indiferente 
Concordo 

parcialmente 
Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

11.Acredito que o 

seminário é um instrumento 

de avaliação 

constantemente utilizado 

durante o semestre. 

1,00% 2,90% 3,80% 28,60% 62,90% 1,00% 

12.Acredito que o trabalho 

individual é um instrumento 

de avaliação 

constantemente utilizado 

durante o semestre. 

6,70% 19,00% 9,50% 38,10% 26,70% 0,00% 

13. Acredito que o trabalho 

em grupo é um instrumento 

de avaliação 

constantemente utilizado 

durante o semestre. 

1,90% 1,00% 1,90% 35,20% 60,00% 0,00% 

14. Acredito que a pesquisa 

bibliográfica é um 

instrumento de avaliação 

constantemente utilizado 

durante o semestre. 

6,70% 22,90% 14,30% 30,50% 25,70% 0,00% 

15. Acredito que a pesquisa 

de campo é um instrumento 

de avaliação 

constantemente utilizado 

durante o semestre. 

19,00% 17,10% 15,20% 31,40% 17,10% 0,00% 

16. Acredito que o debate 

em sala de aula é um 

instrumento de avaliação 

constantemente utilizado 

durante o semestre. 

3,80% 5,70% 8,60% 40,00% 41,90% 0,00% 

17. Acredito que a 

participação em sala de aula 

é um instrumento de 

avaliação constantemente 

utilizado durante o 

semestre. 

3,80% 7,60% 11,40% 38,10% 39,00% 0,00% 

18. Acredito que o portfólio 

é um instrumento de 

avaliação constantemente 

utilizado durante o 

semestre. 

22,90% 25,70% 24,80% 23,80% 2,90% 0,00% 

19. Acredito que a 

autoavaliação é um 

instrumento de avaliação 

constantemente utilizado 

durante o semestre. 

19,00% 27,60% 22,90% 22,90% 5,70% 1,90% 



89 

Tabela 23 - Continuação 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

9.1.3 Instrumentos de avaliação que os discentes são mais favoráveis 

 

Esta categoria era para conhecer quais os instrumentos de avaliação que os alunos 

preferem fazer no curso de Pedagogia, se eles se sentem tranquilos ao serem avaliados e se 

eram a favor do uso de apenas um instrumento de avaliação ao longo do semestre ou do uso 

de vários. De acordo com a tabela 24, o instrumento que mais recebeu porcentagem na escala 

“concordo totalmente” foi “debates em sala de aula”, com 46,7%.  Em seguida, baseando-se 

na mesma escala, com 44,8% dos alunos, vêm “trabalhos individuais”. Contudo, ao somar as 

porcentagens “concordo totalmente” com “concordo parcialmente”, os seminários ganham 

com 81% de alunos que preferem realizá-lo. 

No item “eu me sinto tranquilo ao saber que serei avaliado porque sei que é algo 

necessário para o meu aprendizado”, ocorreu uma situação curiosa. Houve um empate entre a 

escala “concordo parcialmente” (27,6%) e “discordo parcialmente” (27,6%), o que dá indícios 

de que a ideia de avaliação feita com tranquilidade não é algo que prevalece entre os alunos, 

gerando essa divisão conflitante entre segurança e a falta dela. 

Esta divisão pode estar associada à questão do temor histórico relacionado ao 

momento da avaliação, já citado anteriormente, no qual muitas vezes ocorre a prática do 

exame. Estas influências possivelmente podem causar tanto o medo/ansiedade quanto a 

tranquilidade em realizar avaliações. Quando o aluno compreende que o momento da 

avaliação não é algo apavorante e sim parte da aprendizagem, ele poderá ter a visão positiva 

dessa situação (LUCKESI, 2005b). 

Por fim, nos itens 61 e 62, falou-se em usar apenas um instrumento ou vários durante o 

semestre, respectivamente, 62,9% dos alunos discordam totalmente do uso restrito de um 

ITENS Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Indiferente 
Concordo 

parcialmente 
Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

20. Os professores 

utilizam um só tipo de 

instrumento de avaliação 

durante o semestre. 

40,00% 24,80% 17,10% 15,20% 2,90% 0,00% 

21. Os professores 

utilizam diversos tipos de 

instrumentos de avaliação 

durante o semestre. 

2,90% 9,50% 7,60% 47,60% 31,40% 1,00% 
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modo de avaliar, enquanto 63,8% concordam totalmente que vários instrumentos devem ser 

utilizados. 

Os alunos estão certo nesse ponto, pois a ideia de utilizar apenas um instrumento de 

avaliação foge do conceito de avaliação formativa, que, segundo Braga et al. (2014), deve 

considerar o que os estudantes aprendem ao longo do processo. Ou seja, um único momento 

de avaliação não considerará tudo o que o aluno desenvolveu nesse tempo. 

 
Tabela 24 - Categoria 3 

 

ITENS Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Indiferente 
Concordo 

parcialmente 
Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

22. Sou a favor de 

provas objetivas 

como instrumento de 

avaliação. 

13,30% 10,50% 20,00% 26,70% 29,50% 0,00% 

23. Sou a favor de 

provas dissertativas 

como instrumento de 

avaliação. 

12,40% 7,60% 13,30% 34,30% 32,40% 0,00% 

24. Sou a favor de 

provas orais como 

instrumento de 

avaliação. 

33,30% 12,40% 22,90% 18,10% 13,30% 0,00% 

25. Sou a favor de 

provas com consulta 

como instrumento de 

avaliação 

7,60% 8,60% 19,00% 28,60% 35,20% 1,00% 

26. Sou a favor de 

seminários como 

instrumento de 

avaliação. 

4,80% 2,90% 11,40% 42,90% 38,10% 0,00% 

27. Sou a favor de 

trabalhos individuais 

como instrumento de 

avaliação. 

1,90% 6,70% 14,30% 31,40% 44,80% 1,00% 

28. Sou a favor de 

trabalhos em grupo 

como instrumento de 

avaliação 

3,80% 3,80% 12,40% 45,70% 33,30% 1,00% 

29. Sou a favor de 

pesquisas 

bibliográficas como 

instrumento de 

avaliação. 

7,60% 7,60% 14,30% 40,00% 30,50% 0,00% 

30. Sou a favor de 

pesquisas de campo 

como instrumento de 

avaliação. 

7,60% 4,80% 15,20% 33,30% 39,00% 0,00% 
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Tabela 24 - Continuação  

ITENS Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Indiferente 
Concordo 

parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

31. Sou a favor de 

participação em sala 

de aula como 

instrumento de 

avaliação. 

8,60% 9,50% 11,40% 26,70% 43,80% 0,00% 

32. Sou a favor de 

debates em sala de 

aula como 

instrumento de 

avaliação. 

5,70% 6,70% 7,60% 32,40% 46,70% 1,00% 

33. Sou a favor de 

portfólios como 

instrumento de 

avaliação. 

10,50% 8,60% 34,30% 28,60% 18,10% 0,00% 

34. Sou a favor de 

autoavaliação como 

instrumento de 

avaliação. 

3,80% 17,10% 12,40% 35,20% 28,60% 2,90% 

60. Eu me sinto 

tranquilo ao saber 

que serei avaliado 

porque sei que é algo 

necessário para o 

meu aprendizado. 

12,40% 27,60% 16,20% 27,60% 16,20% 0,00% 

61. Sou a favor da 

utilização de apenas 

um instrumento de 

avaliação ao longo 

do semestre letivo. 

62,90% 11,40% 11,40% 6,70% 6,70% 1,00% 

62. Sou a favor da 

utilização de diversos 

tipos de instrumentos 

de avaliação ao longo 

do semestre letivo. 

3,80% 1,90% 6,70% 23,80% 63,80% 0,00% 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

9.1.4 Instrumentos de avaliação que deixam os alunos com mais medo e/ou ansiedade  

 

Nesta categoria, busca-se saber dos alunos quais os instrumentos de avaliação que eles 

sentem mais apreensão em realizar. As porcentagens em geral que atingem a escala “concordo 

totalmente” são baixas, contudo, o instrumento que obteve maior pontuação nessa escala foi a 

prova oral (34,3%). Ocorreu um empate entre provas objetivas e dissertativas em questão de 

total concordância dos alunos (21,9%), o que pode demonstrar que a utilização de provas no 

curso de Pedagogia não é tão aceita, apesar de não ter uma grande aversão em geral. 

Entretanto, 25,7% dos alunos sentem medo de serem avaliados independente do professor que 
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os está avaliando, o que mostra que o medo está mais relacionado, para eles, à avaliação em si 

do que ao método do docente, como indica a tabela 25. 

Dependendo da forma que a prova oral for utilizada, ela pode acabar se tornando um 

instrumento de avaliação traumático para aqueles alunos que sentem dificuldade de falar em 

público, ou que sofrem com mutismo seletivo24 (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). No caso das provas objetivas e dissertativas, esse medo ou ansiedade 

pode estar ligado à dificuldade de expressar o que aprendeu por meio da escrita ou à 

associação ao exame, no qual o aluno deve responder exatamente o que memorizou e não 

demonstrar o que de fato aprendeu.  

O medo da avaliação se mostra presente nesses dados e pode estar relacionado ao 

histórico do aluno relativo às avaliações as quais foi submetido. Demo (2010) aponta para o 

lado inconveniente do ato de avaliar e certamente, esse medo pode estar refletido nessas 

questões.  

Quanto à ansiedade em ser avaliado, 41,9% dos alunos afirmam que sempre se sentem 

ansiosos em qualquer situação de avaliação e 32,4% declaram sentir ansiedade ao ser avaliado 

em situações de avaliação de aprendizagem do curso de Pedagogia. Fica claro então, a 

presença do fator ansiedade na avaliação entre os estudantes. 

A ansiedade presente no momento da avaliação demonstra que os alunos se sentem 

acuados e temerosos ao serem avaliados, muitas vezes por associarem, mesmo que 

inconscientemente, a avaliação ao exame. Pensam que serão julgados, categorizados e acabam 

por encarar esse momento com um comportamento de cautela e preparação para algum perigo 

no futuro, típicos da ansiedade (LUCKESI, 2005b; AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014). 

Tabela 25 - Categoria 4 
 

ITENS 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente Indiferente 
Concordo 

parcialmente 
Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

35. Tenho medo de 

ser avaliado 

independente do 

professor que está 

avaliando. 

22,90% 10,50% 16,20% 24,80% 25,70% 0,00% 

36. Tenho medo de 

ser avaliado através 

de provas objetivas. 

26,70% 19,00% 10,50% 21,90% 21,90% 0,00% 

                                                 
24 Mutismo seletivo: trata-se de um transtorno, que ocorre com maior frequência em crianças, e tem por 

característica “[...] uma contínua recusa em falar em algumas situações sociais maiores”, tais como 
apresentações em sala de aula, festas e na presença de pessoas estranhas (XIMENES; BALLONE, 2009, on-

line). 
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Tabela 25 - Continuação 

ITENS Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Indiferente Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

37. Tenho medo de ser 

avaliado através de provas 

dissertativas. 

23,80% 21,00% 8,60% 24,80% 21,90% 0,00% 

38. Tenho medo de ser 

avaliado através de provas 

orais. 

20,00% 15,20% 6,70% 23,80% 34,30% 0,00% 

39. Tenho medo de ser 

avaliado através de provas 

com consulta. 

45,70% 24,80% 7,60% 17,10% 4,80% 0,00% 

40. Tenho medo de ser 

avaliado através de 

seminários. 

35,20% 21,00% 7,60% 21,00% 15,20% 0,00% 

41. Tenho medo de ser 

avaliado através de 

trabalhos individuais. 

39,00% 21,90% 9,50% 21,00% 8,60% 0,00% 

42. Tenho medo de ser 

avaliado através de 

trabalhos em grupo. 

35,20% 22,90% 13,30% 20,00% 8,60% 0,00% 

43. Tenho medo de ser 

avaliado através de pesquisa 

bibliográfica. 

36,20% 18,10% 16,20% 19,00% 9,50% 1,00% 

44. Tenho medo de ser 

avaliado através de pesquisa 

de campo. 

37,10% 19,00% 17,10% 15,20% 11,40% 0,00% 

45. Tenho medo de ser 

avaliado através de 

participação em sala de 

aula. 

36,20% 20,00% 11,40% 17,10% 15,20% 0,00% 

46. Tenho medo de ser 

avaliado através de debates 

em sala de aula. 

29,50% 21,00% 17,10% 18,10% 14,30% 0,00% 

47. Tenho medo de ser 

avaliado através de 

portfólio. 

32,40% 12,40% 31,40% 14,30% 9,50% 0,00% 

48. Tenho medo de ser 

avaliado através de 

autoavaliação. 

43,80% 19,00% 14,30% 15,20% 5,70% 1,90% 

49. Tenho medo de ser 

avaliado independente do 

instrumento que é utilizado. 

31,40% 21,90% 15,20% 17,10% 14,30% 0,00% 

50. Sempre me sinto 

ansioso ao ter que ser 

avaliado, em qualquer 

situação de avaliação. 

12,40% 16,20% 4,80% 24,80% 41,90% 0,00% 

51. Sempre me sinto 

ansioso ao ter que ser 

avaliado, em situações de 

avaliação da aprendizagem 

do curso. 

10,50% 15,20% 11,40% 30,50% 32,40% 0,00% 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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9.1.5 Como a qualidade da relação professor-aluno pode aumentar ou diminuir os 

níveis de estresse  

 

Na tabela 26, podemos ver as porcentagens relacionadas à visão dos alunos sobre a 

importância do relacionamento entre professor-aluno. No item 52, foi dito que a qualidade 

dessa relação diminui os níveis de medo durante a avaliação e, no item 53, foi dito que a 

mesma aumenta estes níveis. No que se refere à diminuição do medo, os estudantes 

concordam totalmente com isso (66,7%), contudo, a maioria discorda totalmente de que o 

relacionamento entre o professor e seus alunos possa aumentar o nível de medo. Pode-se 

concluir que a maioria dos discentes acredita que a relação influencia de forma positiva no 

momento da avaliação, fazendo com que o medo seja amenizado. 

Como Vygotsky afirma (NETO apud BARBOSA, 2013), o afeto entre o educador e os 

discentes causa uma vontade de aprender, de entender o conteúdo e de sentir segurança. Se o 

aluno se sente bem com aquele professor, estará apto para compreender a matéria e, 

consequentemente, para ser avaliado. É na segurança que o professor transmite que muitos 

alunos se fiam para aprender. 

No item 59, que fala de o professor comentar com os alunos sobre o resultado das 

avaliações, dando um “feedback” do desempenho e tirando as dúvidas, 38,1% dos discentes 

concordam parcialmente com isso, o que demonstra que talvez eles desejem que essa atitude 

ocorra mais vezes provinda dos professores. 

Como afirma Fernandes (2004), o “feedback” é indispensável para o processo de 

aprendizagem por incluir a avaliação neste ciclo. Ao receber o retorno do seu desempenho, o 

aluno poderá tirar dúvidas a respeito de seus erros e aprofundar os seus acertos, ampliando 

seus conhecimentos e tornando seu aprendizado mais eficiente. 

 
Tabela 26 - Categoria 5 

 

ITENS 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente Indiferente 
Concordo 

parcialmente 
Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

52. A qualidade da 

relação professor-

aluno diminui os 

níveis de medo 

durante a avaliação. 

2,90% 3,80% 2,90% 23,80% 66,70% 0,00% 

53. A qualidade da 

relação professor-

aluno aumenta os 

níveis de medo 

durante a avaliação. 

36,20% 20,00% 4,80% 11,40% 26,70% 1,00% 
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Tabela 26 - Continuação 

ITENS Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Indiferente 
Concordo  

parcialmente 
Concordo 
totalmente 

Sem  
resposta 

59. Os professores 

comentam com os alunos o 

resultado das avaliações, 

dando um “feedback” do 
desempenho e tirando 

dúvidas. 

12,40% 28,60% 11,40% 38,10% 9,50% 0,00% 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

9.1.6 Como o tipo de conteúdo pode aumentar ou diminuir os níveis de estresse  

 

Os itens 54 e 55 falam da influência do tipo de conteúdo sobre os níveis de medo 

durante a avaliação. A primeira afirmativa fala que diminui estes níveis e, na segunda, que 

aumenta. Em ambos os casos, os estudantes concordam, em maioria de porcentagem, 

parcialmente com as afirmativas (39% e 34,3%, respectivamente). Isso leva a crer que eles 

pensam que o conteúdo pode influenciar no medo em relação à avaliação, contudo, não 

pensam que seja algo tão enfático. 

A relação entre conteúdo e medo ocorre da mesma forma que a relação aluno- 

professor. Como a base do pensamento é afetivo-volitiva (NETO, 2012 apud BARBOSA, 

2013), um conteúdo que causa prazer pode influenciar positivamente o aluno, dando-lhe 

segurança. O contrário também pode ocorrer. Se há aversão ao conteúdo ou ao modo que ele é 

apresentado, o aluno pode acabar desenvolvendo um sentimento de medo no momento em 

que for avaliado, por não conseguir aprender efetivamente. 

 
Tabela 27 - Categoria 6 

 

ITENS 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

54. O tipo de 

conteúdo a ser 

avaliado diminui os 

níveis de medo 

durante a avaliação. 

5,70% 9,50% 16,20% 39,00% 29,50% 0,00% 

55. O tipo de 

conteúdo a ser 

avaliado aumenta os 

níveis de medo 

durante a avaliação 

8,60% 9,50% 15,20% 34,30% 30,50% 1,90% 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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9.1.7 A existência do medo em ser avaliado  

 

Esta categoria possui três itens que se referem ao medo de ser avaliado em diferentes 

situações. No item 56, a questão afirma “tenho medo de ser avaliado independente da 

matéria”. Nesse caso, a maior porcentagem foi para “discordo parcialmente”, com 25,7%. 

Logo após, no item 57, a afirmativa é de que o medo acompanhou o aluno ao longo de toda a 

sua vida escolar: 25,7% dos estudantes concordam parcialmente com isto. Contudo, no último 

item relacionado a essa categoria, que fala sobre o medo em ser avaliado acompanhar o aluno 

no Ensino Superior, a porcentagem foi de 26,7% para “concordo totalmente”. Ou seja, de 

acordo com os dados, que demonstram um grande equilíbrio entre as escalas, os discentes 

sentem medo mais na época do Ensino superior do que durante o período escolar. 

Segundo Luckesi (2005a, 2005b), o medo de ser avaliado acaba por nos acompanhar 

pela vida escolar por causa das experiências relacionadas ao exame. Contudo, mesmo no 

Ensino Superior, alguns professores podem perpetuar esta prática, a qual eles mesmo foram 

submetidos. Por estarem exatamente nesse período, os estudantes podem sentir de forma mais 

vívida o medo da avaliação, pois as experiências são mais recentes. 

 
Tabela 28 - Categoria 7 

 

ITENS 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente Indiferente 
Concordo 

parcialmente 
Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

56. Tenho medo de 

ser avaliado 

independente da 

matéria. 

21,00% 25,70% 15,20% 24,80% 13,30% 0,00% 

57. Meu medo em ser 

avaliado me 

acompanhou em toda 

minha vida escolar. 

18,10% 22,90% 10,50% 25,70% 22,90% 0,00% 

58. Meu medo em ser 

avaliado me 

acompanha no Ensino 

Superior. 

14,30% 21,90% 12,40% 23,80% 26,70% 1,00% 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

9.1.8 A condição normal do aluno, ou seja, se ele é calmo, ansioso ou sente medo  

 

Nessa categoria, 38,1% dos alunos concordam parcialmente que são calmos, enquanto 

36,2% se consideram ansiosos. Já sobre ser uma pessoa que tem muito medo e inclusive a 

presença de fobias, 44,8% discordam totalmente sobre sentirem isso. 
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Como já foi abordado anteriormente, a ansiedade atinge de 4% a 6% da população 

mundial e as mulheres são a maioria dos que sofrem com este problema (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Em um estudo com 105 alunos, 36,2% se 

consideraram ansiosos; é um dado preocupante, mesmo que a causa não seja ligada à 

avaliação, pois demonstra que a saúde mental de alguns discentes pode estar sendo afligida 

pela ansiedade. 

 
Tabela 29 - Categoria 8 

 

ITENS 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

63. Eu me 

considero uma 

pessoa calma. 

13,30% 18,10% 12,40% 38,10% 17,10% 1,00% 

64. Eu me 

considero uma 

pessoa ansiosa. 

10,50% 16,20% 8,60% 26,70% 36,20% 1,90% 

65. Eu me 

considero uma 

pessoa que tem 

muito medo, 

inclusive 

fobias. 

44,80% 25,70% 7,60% 11,40% 9,50% 1,00% 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

9.1.9 A presença de características ligadas ao medo e/ou ansiedade antes, durante, ou 

depois de ter sido avaliado 

 

Essa categoria procurou descobrir se os alunos tendem a sofrer com problemas 

relacionados à ansiedade antes, durante ou depois de serem avaliados. De acordo com as 

porcentagens, percebe-se que, de fato, a maioria discorda totalmente dos itens. Contudo, é 

preciso fazer uma reflexão sobre aqueles alunos que marcaram “concordo parcialmente” ou 

“concordo totalmente”. A existência desses números revela que há alunos sofrendo com 

alguns dos sintomas mais comumente associados a problemas de ansiedade, o que é passível 

de atenção. Apesar de, felizmente não ser a maioria, ainda são números relevantes e que seria 

necessária uma análise mais abrangente do porquê esses sentimentos existirem entre os alunos 

do curso de Pedagogia. Eles podem não ser tantos, mas eles estão ali e precisam de apoio para 

superar este tipo de sentimento, afinal, eles mesmos serão responsáveis por avaliar seus 

futuros alunos. 
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A presença desses sintomas pode revelar que, na verdade, o aluno está sofrendo com 

algum dos vários tipos de transtorno de ansiedade, que já foram citados anteriormente25. O 

problema em si já é preocupante, e, ao se associar ao momento da avaliação, é necessária uma 

maior atenção a esses alunos; se preciso for, um encaminhamento para profissionais que 

possam auxiliar no tratamento desses transtornos. 

 
Tabela 30 - Categoria 9 

 

ITENS 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Sem 
resposta 

66. Sinto dificuldade 

para dormir quando 

sei que serei avaliado 

em breve no curso. 

36,20% 16,20% 9,50% 16,20% 21,90% 0,00% 

67. Sinto enjoo ou 

ânsia de vômito antes, 

durante ou depois de 

ter realizado uma 

avaliação no curso. 

60,00% 13,30% 8,60% 5,70% 12,40% 0,00% 

68. Sinto falta de ar 

antes, durante ou 

depois de ter realizado 

uma avaliação no 

curso. 

64,80% 10,50% 5,70% 8,60% 9,50% 1,00% 

69. Sinto vontade de 

roer as unhas antes, 

durante ou depois de 

ter realizado uma 

avaliação no curso. 

53,30% 13,30% 5,70% 16,20% 11,40% 0,00% 

70. Costumo ficar 

irritadiço antes, 

durante ou depois de 

ter realizado uma 

avaliação no curso. 

42,90% 15,20% 8,60% 19,00% 14,30% 0,00% 

71. Costumo chorar 

com mais facilidade 

antes, durante ou 

depois de ter realizado 

uma avaliação no 

curso. 

51,40% 17,10% 6,70% 10,50% 14,30% 0,00% 

72. Sinto um mal-estar 

que não sei de onde 

vem, uma ansiedade, 

ao me submeter a uma 

avaliação no curso. 

35,20% 14,30% 6,70% 20,00% 23,80% 0,00% 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

 

                                                 
25 Vide o tópico: “O Transtorno de ansiedade na sala de aula”. 
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9.2 Análise do questionário para as docentes  

 

A primeira questão do questionário para os professores pedia para marcar quais tipos 

de instrumento de avaliação eram mais utilizados por eles. É importante frisar que duas 

professoras trabalham apenas no turno da manhã, uma trabalha nos dois turnos e a última 

trabalha no turno da noite. De acordo com a tabela 31, a prova dissertativa e o trabalho em 

grupo são os instrumentos usados constantemente pelas três professoras que trabalham no 

turno diurno. O debate em sala de aula e a pesquisa de campo são sempre utilizados por duas 

professoras. A prova objetiva, a prova oral, a prova com consulta, o seminário, o trabalho 

individual, a autoavaliação, são usados sempre por alguma professora. Na escala “às vezes”, 

alguma professora assinalou que usa a prova oral, a prova com consulta, o seminário e a 

pesquisa de campo. Nessa mesma categoria, duas professoras fazem uso do trabalho 

individual e da pesquisa bibliográfica. 

 
Tabela 31 - Tipos de instrumento de avaliação no período diurno 

 

Tipo de instrumento Nunca  Às vezes Sempre 

Prova Dissertativa 0 0 3 

Prova Objetiva 2 0 1 

Prova Mista 3 0 0 

Prova Oral 1 1 1 

Prova com consulta 1 1 1 

Seminário 1 1 1 

Trabalho em grupo 0 0 3 

Trabalho individual 0 2 1 

Debate 1 0 2 

Autoavaliação 2 0 1 

Participação em Sala 1 0 2 

Portfólio 3 0 0 

Pesquisa de Campo 0 1 2 

Pesquisa Bibliográfica 1 2 0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

No caso do período noturno, somente duas professoras marcaram opções. Ambas 

fazem uso da prova dissertativa e do debate sempre, enquanto alguma utiliza da prova 

objetiva, da prova oral, do trabalho em grupo, da autoavaliação e da participação em sala 

nessa mesma categoria. Às vezes alguma professora usa prova com consulta, seminário, 

trabalho em grupo, pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica. 
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É interessante notar que as quatro professoras que participaram da pesquisa utilizam 

mais de um instrumento de avaliação, o que condiz com a ideia de avaliação formativa, pois o 

aluno será avaliado de diferentes formas ao longo do semestre. Além disso, cada instrumento 

tem funções diferenciadas, o que possibilita ao aluno se expressar e demonstrar o que sabe de 

diversas formas (BRAGA et al., 2014; LUCKESI, 2005b). 

 
Tabela 32 - Tipos de instrumento de avaliação no período noturno 

 

Tipo de instrumento Nunca Às vezes Sempre 

Prova Dissertativa 0 0 2 

Prova Objetiva 1 0 1 

Prova Mista 2 0 0 

Prova Oral 1 0 1 

Prova com consulta 1 1 0 

Seminário 1 1 0 

Trabalho em grupo 0 1 1 

Trabalho individual 1 0 1 

Debate 0 0 2 

Autoavaliação 1 0 1 

Participação em Sala 1 0 1 

Portfólio 2 0 0 

Pesquisa de Campo 1 1 0 

Pesquisa Bibliográfica 1 1 0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

Nas perguntas objetivas aos professores, busca-se saber se do planejamento do ensino 

ao momento da avaliação da aprendizagem, se eles consideram os fatores biológicos, 

psíquicos e sociais dos alunos. De acordo com a tabela 33, metade das professoras leva sim 

em consideração esses fatores e a outra metade considera apenas parcialmente. Contudo, é 

importante frisar que o aluno deve ser visto como um sujeito integral que deve ter suas 

emoções e experiências consideradas relevantes no processo de aprendizagem (ANTUNES, 

2012; BARBOSA, 2013). Por conta disso, o ideal seria que sempre se pensasse nesses fatores 

ao longo do ensino e da avaliação. 

 

Tabela 33 - Análise das perguntas objetivas para as docentes 
 

Perguntas Objetivas Sim Não Parcialmente 

2. Durante o planejamento do ensino, o (a) senhor (a) 
considera os diversos fatores (biológicos, psíquicos, sociais) 

que influenciam cada turma e turno? 
2 0 2 
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Tabela 33 - Continuação 

Perguntas Objetivas Sim Não Parcialmente 

3. Durante o desenvolvimento do processo avaliativo, o (a) 
senhor (a) considera os diversos fatores (biológicos, 

psíquicos, sociais) que influenciam cada turma e turno? 
2 0 2 

4. Durante a aula, o (a) senhor (a) considera os diversos 
fatores (biológicos, psíquicos, sociais) que influenciam 

cada turma e turno? 
2 0 2 

5. No momento da avaliação da aprendizagem, o (a) 
senhor (a) considera os diversos fatores (biológicos, 

psíquicos, sociais) que influenciam cada turma e turno? 
2 0 2 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

9.3 Análise das perguntas realizadas no questionário dos alunos 

 

Foram realizadas quatro perguntas abertas aos estudantes no questionário destinado a 

eles. O intuito era de que eles pudessem expressar de forma mais ampla o que eles pensavam 

sobre os temas abordados. Após a análise das respostas, houve uma categorização de cada 

questão, no intuito de formar tópicos com respostas que fossem semelhantes ou que tivessem 

a mesma ideia. 

 

9.3.1 Primeira pergunta aberta do questionário para os discentes 

 

A primeira pergunta aberta aos alunos foi “você, como professor em formação, acha 

que a experiência com a avaliação da aprendizagem no curso de Pedagogia vai interferir na 

sua prática docente? Sim/Não. Em caso afirmativo, de que forma? ”. Esta pergunta se baseia 

na ideia de Luckesi (2005a, 2005b) de que o professor é reflexo da sua própria formação e 

que para que ocorram mudanças, é preciso desconstruir o legado do exame escolar.  

Como se percebe na tabela 3426, eles concordam com esse pensamento (22,8%) e 

realmente querem mudar o modo de ensinar, colocando-se no lugar do aluno (8,6%), 

aprendendo novos métodos e instrumentos de avaliação (25,7%) e levando em consideração 

que o erro é parte do aprendizado (3,8%). Além disso, acham que questões emocionais podem 

sim estar ligadas à avaliação (10,5%). Outro fator importante é que os discentes pensam nos 

impactos referentes ao modo de avaliar e querem produzir mudanças em sala de aula (7,6%), 

para evitar que seus alunos sofram com situações que eles mesmos passaram. E o último 

                                                 
26 Para ver as respostas que foram dadas, ver APÊNDICE E. 
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ponto falado por eles é de que seja realizada sempre uma avaliação que seja condizente com o 

conteúdo que é exposto em sala (2,9%).  

Ao querer mudar o modo de ensinar, o aluno de Pedagogia busca romper o histórico 

da cultura do exame, tão citada por Luckesi (2005b) e outros autores. A questão de saber que 

a influência das emoções na aprendizagem demonstra que os discentes compreendem a ideia 

de Vygotsky que não há como separar emoção de cognição (NETO, 2012 apud BARBOSA, 

2013). Por fim, tais respostas condizem com o que foi citado anteriormente (ANTUNES, 

2012; LUCKESI, 2005a, 2005b; HOFFMANN, 2003) e trazem uma esperança de que os 

futuros pedagogos querem sim, uma mudança profunda na Educação e evitar desenvolver 

medos e ansiedade em relação à avaliação da aprendizagem em seus futuros alunos. 

 
Tabela 34 - Frequências e porcentagens da primeira pergunta 

 

Categorias da primeira pergunta Frequência Porcentagem 

1. Se colocar no lugar no aluno. 9 8,6 

2. O professor é o reflexo de sua formação. 24 22,8 

3. Aprender novos métodos e instrumentos de 
avaliação e saber quais devem ser utilizados ou não. 

27 25,7 

4. O erro faz parte do aprendizado. 4 3,8 

5.Questões emocionais ligadas à avaliação 
(medo/ansiedade/traumas). 

11 10,5 

6. O impacto e as mudanças no modo de avaliar. 8 7,6 

7. Uma avaliação condizente com o conteúdo 
exposto em sala. 

3 2,9 

8. Não. 17 16,2 

9. Sem resposta. 2 1,9 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

  

9.3.2 Segunda pergunta aberta do questionário para os discentes 

 

A segunda pergunta foi “Fale de sua melhor experiência em avaliação da 

aprendizagem no curso de Pedagogia no sentido da avaliação deixar você calmo e capaz de 

expressar seus verdadeiros conhecimentos”. Tal questão foi feita para refletir sobre o que os 

alunos de Pedagogia pensam sobre a forma de avaliar do curso. 

Na tabela 3527, são elencadas as categorias das respostas referentes a essa questão. Os 

alunos apontam bastante para a afinidade, domínio do tema e avaliações que condizem e com 

o conteúdo (20%). Também apontam para a importância de um professor que seja atuante no 

                                                 
27 Para ver as respostas que foram dadas, ver APÊNDICE F. 
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processo de aprendizagem e na relação com os alunos (16,2%). Eles gostam de avaliações que 

causem reflexão e uma aprendizagem significativa (6,7%) e aquelas que permitem a livre 

expressão, de forma prazerosa e criativa (17,1%). Alguns alunos citaram alguns tipos de 

instrumentos de avaliação que se sentem melhor em fazer, porque se sentem calmos e seguros 

com eles (19%). Outros, infelizmente, alegam que independentemente do tipo de avaliação, 

sempre sentirão medo/ansiedade ao serem avaliados (5,7%). Por fim, alguns alunos 

destacaram que não possuem nenhuma lembrança positiva de alguma avaliação ou não 

tiveram ainda nenhuma experiência positiva em relação à questão (2,9%). 

Resumidamente, os alunos descrevem em suas respostas a ideia de uma avaliação 

diferente, uma que leve em consideração o próprio aluno, que o faça refletir e aprender, que 

não seja necessariamente uma prova. O conteúdo deve sempre estar de acordo com o que será 

avaliado, para lhes trazer confiança (LUCKESI, 2005a, 2005b). Para aqueles que sempre 

sentem medo ou ansiedade ao serem avaliados, é necessário um acompanhamento maior do 

professor, para que esses transtornos sejam minimizados e ocorram mudanças significativas 

na forma desses estudantes conceberem a avaliação. 

 
Tabela 35 - Frequências e porcentagens da segunda pergunta 

 

Categorias da segunda pergunta Frequência Porcentagem 

1. Afinidade, domínio do tema e avaliações que 
condizem com o conteúdo. 

21 20,0 

2. Professor atuante no processo de aprendizagem e 
na relação com o aluno. 

17 16,2 

3. Avaliações que causam reflexão e uma 
aprendizagem significativa. 

7 6,7 

4. Avaliações que permitem a livre expressão, de 
forma prazerosa e criativa. 

18 17,1 

5. Sente-se melhor ao fazer esta avaliação porque lhe 
traz calma e segurança. 

20 19,0 

6.Sente medo/ansiedade ao fazer avaliações em 
geral. 

6 5,7 

7.Ainda não teve nenhuma experiência positiva ou 
não se recorda de nenhuma. 

3 2,9 

8.Sem resposta. 13 12,4 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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9.3.3 Terceira pergunta aberta do questionário para os discentes 

 

A terceira pergunta, foi “fale de sua pior experiência em avaliação da aprendizagem no 

curso de Pedagogia no sentido da avaliação deixar você ansioso ou com medo e incapaz de 

expressar seus verdadeiros conhecimentos”. Essa talvez tenha sido a mais difícil e sincera 

questão que eles responderam, pela forma que se expressaram. Como se pode ver na tabela 

3628, a primeira categoria fala sobre eles terem ou se tiveram algum sentimento ligado ao 

medo/ansiedade em relação a alguma avaliação (14,3%). Outros citaram ter problemas com o 

modo de avaliar de algum professor, devido a alguns fatores como: i) muitas atividades em 

pouco tempo; ii) Ensino tradicionalista; iii) Não faz feedback (19%). Novamente, o assunto 

conteúdo é levantado, só que, nesse caso, os alunos apontam que ele era diferente do que 

estava contido na avaliação (10,5%). Há também casos de problemas no relacionamento entre 

o estudante e o professor, o que causa problemas no momento da avaliação (5,7%). Na 

questão anterior, alguns alunos se sentiam confortáveis com algum tipo de instrumento de 

avaliação; nesse caso, é o oposto. Certas formas de avaliar causam desconforto nos discentes 

(26,7%). Há também alunos que não sentem de forma alguma medo ou ansiedade ligados ao 

momento da avaliação (2,9%). E, por último, alguns alunos não tiveram nenhuma experiência 

negativa no curso ligada à avaliação (7,6%). 

Nesse caso, percebe-se claramente o papel do professor diante das experiências 

negativas vividas pelos alunos. Como já citado anteriormente, é importante que exista uma 

relação positiva entre o educador e seus educandos e que o aprendizado ocorra sem desvios, 

de forma que os alunos se sintam seguros. O problema nesses casos parece estar intimamente 

ligado às vivências do estudante no curso, com seus professores e com a forma que o 

conteúdo é disposto em sala. É preciso que haja mudanças na forma de ensinar e que se 

busque um ensino menos tradicionalista e mais formativo, com um planejamento adequado ao 

tempo do semestre (BARBOSA, 2013; LUCKESI, 2005b). 

 
Tabela 36 - Frequências e porcentagens da terceira pergunta 

 

Categorias da terceira pergunta Frequência Porcentagem 

1. Tem ou teve sentimentos ligados a 
medo/ansiedade em alguma avaliação. 

15 14,3 

 

                                                 
28 Para ver as respostas que foram dadas, ver APÊNDICE G. 
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Tabela 36 - Continuação 

Categorias da terceira pergunta Frequência Porcentagem 

2. Tem problemas com o modo de avaliar do 
professor (i. muitas atividades em pouco tempo; ii. 
Ensino tradicionalista; iii. Não faz feedback; iv. 
Etc). 

20 19,0 

3. O conteúdo dado em sala é diferente do que está 
contido na avaliação. 

11 10,5 

4. Problemas na interação entre aluno e professor. 6 5,7 

5. Não se sente confortável em fazer essa (as) 
avaliação (ões). 

28 26,7 

6. Não sente medo/ansiedade ligado(a) ao momento 
da avaliação de forma alguma. 

3 2,9 

7. Ainda não teve nenhuma experiência negativa 
ligada à avaliação neste curso. 

8 7,6 

8. Sem resposta. 14 13,3 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

9.3.4 Quarta pergunta aberta do questionário para os discentes 

 

Por fim, a última questão para os alunos foi “que sugestões você dá para uma 

avaliação da aprendizagem em que o próprio momento avaliativo não ocasione ansiedade e/ou 

medo”. Na tabela 3729, uma sugestão é de que a avalição seja sempre condizente com os 

conteúdos expostos em sala (15,2%). Fala-se também da importância do bom relacionamento 

do professor com os alunos, no qual haja uma preparação para as avaliações de uma forma 

tranquila, sem peso e que seja dado sempre o retorno dos resultados (24,8%). Sugerem 

também que a avaliação seja processual e dinâmica, sendo utilizados diversos instrumentos de 

avaliar ao longo do semestre (28,6%). Há sugestões que falam sobre fugir do tradicionalismo 

e permitir que os alunos se expressem livremente sobre o que têm aprendido (15,2%). Por 

fim, infelizmente há alunos que não conseguem ser avaliados sem sentir ansiedade, logo, não 

conseguem sugerir nada (1,9%). 

Nessa categoria, os alunos resumem tudo o que eles consideram como uma verdadeira 

avaliação de aprendizagem e o que se nota é como estas definições se aproximam da ideia 

registrada na literatura. E nos casos de discentes que não conseguem sequer sugerir algo sobre 

avaliação, é preciso uma atenção especial a eles, para que, durante o período do curso, eles 

possam vivenciar experiências positivas nesta área, caso contrário, provavelmente devem 

perpetuar os problemas relacionados à avaliação e continuar com a cultura do exame escolar: 

                                                 
29 Para ver as respostas que foram dadas, ver APÊNDICE H. 
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punitiva, julgadora e que exclui aqueles que não se encaixam em seus padrões (BRAGA et. 

al., 2014; HOFFMANN, 2003; LUCKESI, 2005a, 2005b). 

 
Tabela 37 - Frequências e porcentagens da quarta pergunta 

 

Categorias da terceira pergunta Frequência Porcentagem 

1. Que a avaliação seja condizente com os 
conteúdos dados em sala. 

16 15,2 

2. Que o professor tenha um bom relacionamento 
com seus alunos, preparando-os para as avaliações 
de forma tranquila, sem peso e sempre dando o 
feedback. 

26 24,8 

3. Que as avaliações sejam processuais e dinâmicas 
e que sejam utilizados diversos modos de avaliar ao 
longo do semestre. 

30 28,6 

4. Avaliações que fujam do modelo tradicional de 
ensino e que permitam que o aluno se expresse 
livremente sobre o que tem aprendido. 

16 15,2 

5. Não existe formas de avaliar sem que se sinta 
ansioso. 

2 1,9 

6. Sem respostas. 15 14,3 

Total 105 100,0 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 

9.4 Análise das perguntas realizadas no questionário dos professores 

 

Foram realizadas sete perguntas abertas no questionário dos docentes30. Na sexta 

pergunta, “ao avisar que irá aplicar uma avaliação, o (a) senhor (a) nota que seus alunos ficam 

desconfortáveis com a notícia? ”. Somente uma professora respondeu que não notava 

diferença em seus alunos quando avisa sobre a aplicação de uma avaliação. As outras três 

deram respostas semelhantes, de que percebem que os discentes aparentam ansiedade, medo 

da prova, que perguntam todos os detalhes e que tentam fazer brincadeiras em relação a 

dispensar o aluno da prova. 

O professor é a pessoa mais próxima de seus alunos. Ao notar algum comportamento 

que demonstre ansiedade ou medo da avaliação, ele deve encontrar meios de tornar o processo 

mais calmo e tranquilizar estes alunos. Cabe ao professor acabar com a cultura do exame e 

com a ideia de que avaliar é sinônimo de julgar e punir. Para mudar a história, ele deve 

mostrar que avaliar é sinônimo de aprendizado e conhecimentos adquiridos e erros que podem 

ser superados (LUCKESI 2005a, 2005b). 

                                                 
30 Para ver as respostas que foram dadas, ver APÊNDICE I. 
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A sétima pergunta foi “No momento que o (a) senhor (a) aplica a avaliação, percebe 

alguma alteração no comportamento em seus alunos? ”. Novamente, apenas uma professora 

respondeu “não”. Todas as outras percebem alterações em seus alunos, ou em parte deles. 

Sentem que estão ansiosos, nervosos, demonstram inquietação motora e inclusive, uma 

professora relatou que uma aluna disse que não se sentia bem e que não estava conseguindo 

recordar o que havia estudado. 

Nesses relatos, percebem-se sintomas claramente ligados ao medo e a ansiedade. E, 

infelizmente, estão ligados ao ato de ser avaliado. Demo (2010), como já citado 

anteriormente, ressalta o lado incômodo da avaliação e é importante que o professor mostre o 

outro lado da avaliação da aprendizagem, que é positivo e não tem o intuito de julgar e sim, 

de ser formativo e feito ao longo do processo. 

Na oitava pergunta, “Ao entregar os resultados das avaliações, o (a) senhor (a) percebe 

alguma alteração no comportamento em seus alunos? ”, uma professora respondeu que não e 

as outras disseram que notam que alguns alunos ficam felizes porque tiraram boas notas e 

outros sentem-se tristes, preocupados. Há relatos de alunos que dizem que não sabem o que 

acontece, porque estudam e mesmo assim não conseguem recordar de nada na hora da prova. 

Uma professora diz também que é um dia mais tranquilo em comparação com o dia da prova, 

pois as avaliações são comentadas e as dúvidas são tiradas. Outra diz que pede sempre que 

analisem as correções dela e que tirem suas dúvidas, por ser um momento que pode se 

trabalhar mais o conteúdo.  

Na avaliação formativa, o “feedback” faz parte do processo, pois o aluno irá aprender 

com suas falhas e analisar o que ele já compreendeu do que lhe foi ensinado (FERNANDES, 

2004). É provável que, por causa desse momento de aprendizado, eles fiquem calmos e 

percebam que a prova não é para puni-los. Já as falhas na memória são comuns em pessoas 

ansiosas, o que demonstra que ainda há muito a ser feito para que os alunos possam sentir 

segurança ao serem submetidos a avaliações. 

Na nona pergunta, “Quais os fatores que o (a) senhor (a) acredita que atrapalham seus 

alunos no momento da avaliação da aprendizagem? ” Uma professora acredita que é a 

ansiedade, por interferir no pensamento e fazer com que os alunos esqueçam o que sabem. 

Outra pensa que é a expectativa da prova que algumas vezes atrapalha. A terceira elenca 

alguns fatores, como medo de errar, insegurança em relação ao conteúdo e falta de prática em 

escrever artigos científicos. A última também faz uma lista de possíveis causas, como tensão, 

nervosismo e a falta de dedicação aos estudos. 
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Nota-se que, mesmo com palavras diferentes, as professoras citam a ansiedade de seus 

alunos como resposta, além de outros fatores. Ou seja, esse sentimento parece sempre estar 

ligado a alguns discentes na hora de fazer uma avaliação, o que acaba com concordar 

novamente com a cultura do exame (LUCKESI, 2005b).  

Sobre a questão dez, temos a seguinte pergunta: “O (A) senhor (a) acredita que o 

passado escolar de seus alunos influencia no que eles sentem em relação à avaliação da 

aprendizagem? ”. Nessa pergunta, a resposta é praticamente unânime: sim, elas acreditam que 

o passado escolar ainda influencia os alunos no curso de Pedagogia, em relação à avaliação da 

aprendizagem. 

Essa resposta condiz exatamente com o que os autores falam sobre o passado escolar e 

como ele pode influenciar os alunos por toda a vida. Ao ter experiências desagradáveis 

durante a infância e a adolescência referentes à avaliação, o aluno de Pedagogia pode 

desenvolver traumas e transtornos, além de acabar perpetuando a prática do exame quando ele 

mesmo for professor (ANTUNES, 2012; BARBOSA, 2013; LUCKESI, 2005a, 2005b). 

Na questão onze, pede-se que, “Por favor, cite algumas dificuldades que seus alunos 

relatam em relação às avaliações em suas turmas e turnos”. A primeira professora relatou que 

nota que, no turno diurno, há reclamações sobre provas objetivas e seminários. E quando ela 

lecionava a noite, os alunos preferiam provas objetivas por causa do cansaço. Outra 

professora fala de reclamações como nunca ter escrito um artigo científico, a dificuldade de 

fundamentação teórica, o medo de falar em público e a dificuldade de dividir tarefas com 

alguns colegas. A última professora fala do esquecimento sobre o que estudou, a tensão, o 

problema de não conseguir raciocinar e relata sobre sintomas físicos como a sudorese. 

As professoras apontam diversas dificuldades, contudo é importante frisar a concepção 

do aluno como uma pessoa completa, que não está ali apenas para resolver uma prova, mas 

que tem medos, algumas dificuldades de relacionamento e acadêmicas, além de fatores 

ligados aos períodos diurno e noturno, que possuem estudantes com perfis diversos. Nunca se 

deve esquecer da amplitude que é a vida de cada aluno e de como ele traz para a sala de aula 

toda a sua completude (ANTUNES, 2012; BARBOSA, 2013). 

Na última questão, pediu-se “sugestões para uma avaliação da aprendizagem livre de 

traumas, em que o próprio momento avaliativo não ocasiona ansiedade e/ou medo”. A 

primeira professora fala sobre a conduta do professor e a necessidade de novas experiências 

para transformar o passado. A segunda levanta a questão acerca do esclarecimento dos 

critérios e tipos de avaliação. A terceira fala sobre a importância de avaliar e ser avaliado e 

sobre a diversificação de modalidades de avaliação, a fim de trazer novos desafios e atender a 
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diferentes tipos de conteúdo e perfis de alunos. A última professora fala sobre a necessidade 

de conscientizar os alunos do caráter pedagógico da turma, além de promover um ambiente 

onde o aluno possa se sentir livre para se expressar. Ela aponta também para o oferecimento 

de alternativas de avaliação e a discussão com os alunos sobre modelos avaliativos, para que 

eles participem da escolha dos instrumentos avaliativos, na medida do possível, além da 

discussão sobre os resultados da avaliação e a proposta de novas formas de aprendizagem do 

aluno. 

Em conjunto, as professoras acabam por definir as diversas características ligadas a 

uma avaliação da aprendizagem de qualidade, na qual o aluno tem o direito de se expressar e 

de aprender de fato, além da possibilidade de mudar sua história e superar traumas 

(LUCKESI, 2005a, 2005b). 

A partir dessas respostas, pode-se notar que, realmente, há uma inquietação provinda 

dos alunos no que se refere à avaliação da aprendizagem, pois os professores notam 

rapidamente tal fenômeno. Outro ponto importante é o quanto alunos e professores pensam de 

forma semelhante sobre conteúdo, diferentes instrumentos de avaliação e a necessidade de 

uma preparação para que a avaliação seja feita de forma calma e sem a ideia de punição. Fala-

se também de feedback e experiências que possam modificar as más recordações do passado. 

Isto mostra que, apesar das divergências, docentes e discentes estão buscando seguir o mesmo 

caminho para uma avaliação da aprendizagem livre de traumas e feita da melhor forma 

possível. 

 

9.5 Análise das entrevistas realizadas com os coordenadores 

 

A pesquisa também envolveu entrevistas com as coordenadoras do turno diurno e 

noturno do curso de Pedagogia da IES pública31. O intuito era de conhecer a opinião de ambas 

sobre o assunto medo/ansiedade na avaliação da aprendizagem e saber como a coordenação 

age nesses casos e se a IES possui algum tipo de auxílio a discentes que sofrem com 

transtornos relacionados ao medo ou à ansiedade na avaliação. 

A primeira pergunta foi: “a coordenação acredita que o passado escolar do aluno, 

relacionado à prática da avaliação da aprendizagem, pode influenciá-lo na graduação? Em 

caso afirmativo, explique o porquê”. As duas coordenadoras concordam que o passado escolar 

pode sim, influenciá-lo na graduação. A C1 complementa que isso ocorre por causa da 

                                                 
31 Para ver as respostas que foram dadas, ver APÊNDICE J. 
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construção de uma concepção sobre avaliação que pode permear a experiência no Ensino 

Superior, podendo ser perpetuada ou modificada a partir das novas vivências nessa etapa. Já a 

C2 aponta para a perspectiva que é construída de que a nota é o mais importante e que o 

aluno, em sua trajetória escolar, muitas vezes se acostuma com uma avaliação punitiva e pode 

chegar com essas ideias na faculdade. 

As coordenadoras concordam com as professoras nessa questão e também com a 

literatura, pois o passado escolar pode sim influenciar a pessoa ao longo de sua vida, como foi 

visto anteriormente, mas outras vivências podem amenizar ou até extinguir os traumas 

relacionados a esse período (ANTUNES, 2012; BARBOSA, 2013). A C2 aponta para a 

cultura do exame, ainda tão presente nas salas de aula de todos os níveis de Educação 

(LUCKESI, 2005b). Cabe aos responsáveis pelo ensino a ideia de mudar gradativamente esse 

pensamento nos alunos, mostrando que é possível se avaliar sem punir e fazendo desse 

momento algo tranquilo e até mesmo prazeroso.   

A segunda pergunta foi: “o que a coordenação pensa ser necessário para que o aluno 

de Pedagogia utilize de forma positiva a avaliação da aprendizagem quando ele se tornar 

professor? ”. A C1 pensa que o aluno deve adquirir conhecimento e estudar sobre os 

principais autores ligados ao tema, para fazer uma análise dos elementos que compõem a 

avaliação, para ter referenciais e sair do senso comum, adotando uma postura científica da 

prática, para ser capaz de fazer análises críticas das formas negativas que existem sobre o 

assunto. A C2 acredita que é importante que, durante a formação do aluno, seja colocado em 

prática tudo o que se pretende que o aluno faça. Ela complementa que a avaliação deve ser 

formativa e um processo contínuo, no sentido de uma avaliação diagnóstica. Contudo, ela 

acredita que isso ainda é uma dificuldade e que se não for feito, o aluno continuará 

reproduzindo a avaliação a qual ele foi vítima no ensino fundamental e na faculdade. 

As opiniões das coordenadoras sobre a questão são interessantes, pois tratam de 

pontos diferentes sobre o tema. Enquanto a C1 fala da busca por estudos e o desenvolvimento 

do senso crítico sobre a avaliação da aprendizagem, a C2 aborda a necessidade de uma 

avaliação formativa e diagnóstica, que, se não for realizada na faculdade, pode favorecer que 

o aluno perpetue tudo o que viveu durante o período escolar. Tais questões são importantes de 

serem observadas, pois, ao mesmo tempo que o aluno foi vítima no passado, ele tem o poder 

de mudar sua história e desenvolver habilidades na área da avaliação, superando tudo o que 

passou. 

A terceira pergunta foi: “O que a coordenação pensa sobre transtornos de ansiedade 

e/ou medo ligados à avaliação da aprendizagem? ”. Para a C1, o processo de ansiedade vai 
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além da avaliação em si. Ele acompanha os indivíduos em suas vivências, em uma sociedade 

que privilegia o individualismo e a concorrência, onde a promoção e o avanço só são 

possíveis para quem domina os conhecimentos e habilidades desses parâmetros sociais. A 

avaliação então acaba por representar as possibilidades ou limitações das pessoas e 

potencializa os processos pré-existentes de ansiedade ou os desencadeia. A C2 diz que as 

avaliações são resultado das experiências na escola e na faculdade e também por causa das 

diferenças individuais, pois cada estudante reage de forma diferente à cobrança, aos métodos 

avaliativos e aos seus resultados. Além disso, a avaliação pode se aliar a um quadro geral de 

ansiedade, se tornando mais uma fonte do problema. 

A C1 aborda sobre uma sociedade que, resumidamente, privilegia a cultura do exame 

(LUCKESI, 2005b), excluindo os que não se adaptam aos padrões e privilegiando aqueles que 

se destacam. A C2 fala sobre a avaliação como resultado de experiências e de questões 

individuais, o que condiz com o que foi dito na pesquisa anteriormente, que os alunos são 

seres com uma história (ANTUNES, 2012; BARBOSA, 2013). 

Na pergunta quatro, “Segundo a coordenação, qual a forma que o professor deve lidar 

com alunos que sofrem com os possíveis efeitos causados pela ansiedade e/ou pelo medo 

durante a prática da avaliação da aprendizagem? ” A C1 fala que o professor deve trabalhar 

com diversos instrumentos avaliativos, deixando claro quais são os aspectos que precisam ser 

desenvolvidos, para dar segurança aos alunos durante a atividade. É importante também que o 

professor sempre esteja à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer novas oportunidades 

de avaliar, caso ocorra alguma defasagem durante as etapas. Assim, a avaliação será um 

processo constante durante toda a disciplina. E no caso de alunos que manifestem ansiedade e 

medo de forma mais aguda, o professor deve dialogar de forma mais próxima sobre a 

dificuldade e ser parceiro na superação do problema. A C2 aponta para o medo que os alunos 

de Pedagogia sentem em relação a prova em si, por causa de uma longa tradição de crer que a 

avaliação é apenas sinônimo de prova. Por isso, é necessário ver quais são os métodos de 

avaliação que o professor está utilizando e quebrar essa perspectiva do medo da prova, como 

única forma de avaliação. 

Enquanto a C1 frisa a importância de utilizar diversos instrumentos avaliativos, a 

relação positiva entre aluno e professor e a possibilidade de superar os erros, a C2 direciona a 

questão para a longa tradição de que avaliar é sinônimo de fazer prova. Nesse caso, ambas 

concordam com os alunos e as professoras sobre a necessidade de utilizar vários instrumentos 

ao longo do semestre e de ver o erro como parte do aprendizado. Há uma concordância 
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também com a teoria exposta nesta pesquisa. Esses temas são expostos quase constantemente 

durante a aplicação dos questionários e nas entrevistas.  

A quinta pergunta foi: “a coordenação conhece os recursos que a universidade oferece 

para auxiliar alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação 

da aprendizagem? Se a resposta for afirmativa, quais são estes recursos? ”. Ambas as 

coordenadoras indicaram a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) para tratar de alunos 

que sofram com sintomas de medo/ansiedade. A coordenação do curso também se prontifica a 

mediar a relação entre os alunos e professores e a ser um espaço para iniciar o 

acompanhamento das dificuldades apresentadas pelos estudantes. 

Na sexta pergunta “os alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo 

ligados à avaliação da aprendizagem costumam procurar a coordenação? Se a resposta for 

afirmativa, por quais motivos? ”, as respostas também foram parecidas. A C1 disse que nos 

cinco meses que ela estava na coordenação do curso, não houve nenhuma procura desse tipo. 

A C2 disse o mesmo e afirmou também que normalmente os alunos buscam a coordenação 

mais por divergências com os professores e não por problemas com métodos avaliativos e 

emocionais. Ela fala que, na Pedagogia, é mais comum o aluno reprovar por faltas do que por 

notas. 

Na pergunta sete, “os professores que possuem alunos que sofrem com transtornos de 

ansiedade e/ou medo ligados à avaliação da aprendizagem costumam procurar a coordenação? 

Se a resposta for afirmativa, por quais motivos? ”, as coordenadoras disseram que não há esse 

tipo de procura na coordenação. Normalmente o caso é resolvido em sala. 

A oitava pergunta foi: “que ações a coordenação do curso de Pedagogia desempenha 

para lidar com alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação 

da aprendizagem? ”. Ambas responderam que não há ações desse tipo na coordenação. 

A pergunta de número nove foi: “quais são as dificuldades que a coordenação do curso 

de Pedagogia encontra nos casos de alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou 

medo ligados à avaliação da aprendizagem? ”. A C1 fala que a maior dificuldade foi não ter 

incluído essa temática no escopo de trabalho da coordenação, com ações que visem o 

esclarecimento da comunidade acadêmica. A C2 aponta que não identifica casos assim, o que 

normalmente acontece são alunos que demonstram receio em relação ao método da prova em 

si e ela diz que não há problema nenhum do professor usar desse instrumento e que o aluno 

deve estudar, fazer a prova e depois discutir o resultado com o docente. 

Esta foi a décima pergunta: “há algum tipo de recurso que esteja disponível para dar 

suporte aos alunos que apresentam transtornos de ansiedade e/ou medo no momento da 
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avaliação da aprendizagem? Se a resposta for afirmativa, quais são? ”, ambas responderam 

que na coordenação não há e a C1 indicou novamente a PRAE. 

A décima primeira pergunta foi: “A coordenação acredita na necessidade de mudanças 

para que a avaliação da aprendizagem seja realizada de forma menos traumática? ”. De acordo 

com a C1, primeiro é preciso mapear como a avaliação está sendo implementada, para depois 

julgar-se a necessidade de mudança. A C2 acredita que é preciso uma mudança que venha a 

partir dos professores, que eles façam uma avaliação consistente, que utilizem os 

instrumentos, que deem retorno aos alunos. É preciso uma melhor formação dos professores, 

para que eles saibam como avaliar o aluno desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. 

Se não houver mudança no Ensino Superior, os alunos que serão professores dificilmente 

conseguirão realizar uma avaliação de fato. 

Na última questão, foram pedidas “sugestões para uma avaliação da aprendizagem 

livre de traumas, em que o próprio momento avaliativo não ocasiona ansiedade e/ou medo”. A 

C1 sugeriu que ocorra uma avaliação processual, em que sejam inseridas diferentes propostas 

avaliativas durante o semestre e que haja sempre esclarecimentos sobre o que está sendo 

avaliado e o que é necessário conhecer para atingir todos os objetivos. Também é importante 

estabelecer um diálogo constante com os alunos, principalmente no momento da devolução 

das atividades. A C2 fala de intercalar vários instrumentos e da desconstrução da avaliação 

como um processo punitivo e sim, parte do ensino e da aprendizagem, aquilo que dá a tônica 

de que a aprendizagem está ocorrendo de forma efetiva. É preciso romper com a perspectiva 

da avaliação ligada a classificação. Os alunos da Pedagogia precisam sair da faculdade com 

essa desconstrução, para mudar lá na frente. 

Novamente se vê que as coordenadoras concordam com os alunos e as professoras no 

momento de sugerir uma avaliação livre de traumas. Isto não é uma mera coincidência. Estes 

talvez sejam os melhores passos a serem seguidos para mudar a forma de avaliar e de ser 

avaliado, pois os autores aqui utilizados também mencionam estas questões (BRAGA et. al., 

2014; HOFFMANN, 2003; LUCKESI, 2005a, 2005b). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo o que foi exposto, ficou claro que tanto alunos, quanto professoras e 

coordenadoras pensam de forma bastante semelhante sobre o que é realmente a avaliação da 

aprendizagem e sabem identificar os problemas causados pela constante e perpetuadora 

prática do uso do exame.  

Os alunos mostram que gostam do curso e que acham as avaliações, em geral, boas. 

Contudo, esses itens podem melhorar ainda mais, segundo eles. Demonstram também que 

sentem sim medo e ansiedade relacionados às práticas avaliativas, mas que querem mudar 

isso para que possam ser futuros professores que modificarão as práticas negativas, 

excludentes e traumáticas do exame. 

As professoras notam esses sentimentos de medo e ansiedade nos alunos, mas, 

segundo elas, tentam fazer com que o processo de aprendizagem como um todo decorra de 

forma amena e sem pesar no estudante. As coordenadoras não recebem casos específicos 

ligados aos problemas emocionais dos alunos referentes à avaliação, mas demonstram a 

vontade de caminhar junto aos discentes e ser uma ponte entre eles e os docentes. 

O objetivo geral, que buscava investigar a presença de indícios de medo e/ou 

ansiedade diretamente relacionados às práticas de avaliação da aprendizagem em alunos de 

turnos diurno e noturno do curso de Pedagogia em uma IES da rede pública da cidade de 

Fortaleza-CE foi realizado, e, de fato, foram constatados indícios significativos de que esses 

sentimentos estão presentes durante os momentos de avaliação, como demonstram os dados. 

De modo específico, procuramos identificar os tipos de avaliações aplicados 

atualmente no curso de Pedagogia da IES investigada nos turnos diurno e noturno. Como 

resposta a essa questão, os instrumentos mais citados pelos participantes foram: seminários, 

trabalhos em grupo, provas dissertativas, provas objetivas, trabalhos individuais, pesquisas 

bibliográficas, participação em sala de aula, debates, autoavaliação, pesquisa em campo e 

portfólios. Os instrumentos menos utilizados que foram apontados nos questionários foi a 

prova oral e a prova com consulta. Verificou-se assim uma diversidade desejável na forma de 

avaliar a aprendizagem. 

Buscamos igualmente descrever as situações de medo e ansiedade mais apontadas 

pelos discentes, indicadas em relação direta com as práticas avaliativas realizadas. São 

identificados relatos ligados a tipos de provas que não se sentem à vontade em realizar, falam 

de sintomas que sentem como “dar um branco” no momento da avaliação mesmo tendo 

estudado bastante, característico da ansiedade, além de falarem bastante de insegurança e de 
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incômodos causados por algum problema na interação aluno-professor e com avaliações que 

não condizem com o conteúdo dado em sala. 

Foi investigada ainda a opinião de docentes e discentes sobre a relação que se 

estabelece entre ansiedade/medo e o processo de avaliação da aprendizagem do curso nos dois 

turnos. Apesar de os turnos serem diferentes, as opiniões são bastante parecidas, pois os 

alunos e professores relatam situações semelhantes que demonstram que o momento da 

avaliação traz transtornos aos discentes, tanto físicos como mentais, como no caso citado de  

estudantes que tem inquietação motora durante a aplicação dos instrumentos de avaliação ou 

que sentem a sensação de “dar um branco” mesmo tendo estudado e até mesmo os vários 

relatos de alunos que sentem nervosismo, ansiedade e medo no momento da prova e a 

agitação que professoras percebem nessas horas. 

Por fim, foram coletadas sugestões para a construção de práticas avaliativas menos 

ansiogênicas. As sugestões, dos três grupos, são semelhantes. Buscar uma avaliação 

processual, formativa e diagnóstica, com a utilização de diversos tipos de instrumentos, em 

que haja uma boa relação entre alunos e professores e que seja livre dos traumas de tantos 

anos ligados à herança do exame. 

É importante ressaltar que o professor não é um vilão que causa traumas em seus 

alunos. Ele apenas perpetua o que suas vivências o ensinaram sobre o que deve ser uma 

prova. Entretanto, o docente possui o poder de modificar sua história e a de seus alunos, ao 

buscar escolher novas formas de ensinar e de avaliar. Com os dados obtidos nessa pesquisa, 

chega-se à conclusão de que o quadro se mostra positivo. Os pensamentos convergem e há um 

intenso desejo por melhorias na Educação. O necessário agora é seguir mudando a forma de 

avaliar e formando professores conscientes de seu papel na construção e na vida de seus 

alunos. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezados alunos/professores/coordenadores, 

 

Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e estou realizando um estudo denominado “Em busca de uma avaliação 
livre de traumas: a relação entre medo e ansiedade na avaliação da aprendizagem de alunos do 
curso de Pedagogia em Fortaleza-CE”. Este estudo tem como objetivo investigar a presença de 

indícios de medo e/ou ansiedade diretamente relacionados às práticas de avaliação da 

aprendizagem em alunos de turnos diurno e noturno do curso de Pedagogia da Faculdade de 

Educação da UFC. Esta pesquisa ajudará na identificação de dificuldades relacionadas ao momento 

da avaliação da aprendizagem no Ensino Superior e contribuirá para a promoção de condições 

favoráveis ao pleno desenvolvimento de alunos que sofrem com esses transtornos, além de auxiliar 

professores e coordenadores a lidarem com as situações provenientes dessas situações e apoiá-los, 

podendo inclusive contribuir para uma mudança no modo de avaliar. 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário, quando aluno e 

professor. Como coordenador, sua participação consistirá em permitir gravação do áudio de sua 

entrevista. Os dados coletados poderão ser utilizados em publicações e eventos científicos. Sua 

identidade será protegida pelo anonimato.  

A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode se recusar a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.  

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras, nem será submetido a 

situações de risco. Participando da pesquisa, você estará contribuindo para uma reflexão mais 

aprofundada em relação à temática.  

Você receberá uma cópia desse termo, em que constam os contatos da pesquisadora e da 

orientadora, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 

Pesquisadora: Priscilla Mazzucco Borba Barbosa 

E-mail / Telefone: prisca_mbb@yahoo.com.br / 85.988152262 

Orientadora: Tania Vicente Viana 

E-mail / Telefone: taniaviana@secrel.com.br / 85.98878.2106 

 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 

 

_______________________________________________________________ 

Priscilla Mazzucco Borba Barbosa 
 

Caso tenha entendido os procedimentos da pesquisa e aceite participar, por favor, assine 

abaixo. Uma via será mantida pelos pesquisadores a outra é sua. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura 
                                                                                                           

Data:____/____/2016 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
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APÊNDICE B – Questionário dos Alunos 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

 

DADOS CADASTRAIS 
 

1. CURSO: 2. TURNO: Diurno (   ) Noturno (   ) 
3. SEMESTRE: 4. SEXO: (   ) masculino   (   ) feminino 

5. IDADE: 6. ESTADO CIVIL: 

7. APRESENTA ALGUMA DEFICIÊNCIA FÍSICA? (   ) Não (   ) Sim – Tipo? 

 

ESCALA DE OPINIÃO 
 
Abaixo estão listadas algumas frases a respeito da avaliação da aprendizagem que é 

realizada no seu curso e de como ela interage na sua vida. Sabendo que não há resposta certa 

ou errada, observe cada afirmação e marque com um X no quadro ao lado, expressando 

sinceramente a sua opinião, seguindo a seguinte escala:  

 
(1) Discordo Totalmente, (2) Discordo Parcialmente, (3) Indiferente, 

(4) Concordo Parcialmente, (5) Concordo Totalmente. 
 

Ord. ITENS 1 2 3 4 5 

1 
Eu me sinto satisfeito(a) com a qualidade do ensino do meu 

curso. 

2 
Eu me sinto satisfeito(a) com a qualidade das avaliações do 

meu curso. 

3 
As avaliações da aprendizagem são necessárias para o 

desenvolvimento do meu aprendizado. 

4 
As avaliações da aprendizagem realizadas no meu curso são 

satisfatórias. 

5 Meu rendimento acadêmico global no curso é satisfatório. 

6 Meu rendimento global no curso é insatisfatório. 

7 
Acredito que a prova objetiva é um instrumento de avaliação 

constantemente utilizado durante o semestre.  

8 
Acredito que a prova dissertativa é um instrumento de 

avaliação constantemente utilizado durante o semestre. 

9 
Acredito que a prova oral é um instrumento de avaliação 

constantemente utilizado durante o semestre.  

10 
Acredito que a prova com consulta é um instrumento de 

avaliação constantemente utilizado durante o semestre. 

11 
Acredito que o seminário é um instrumento de avaliação 

constantemente utilizado durante o semestre. 

12 
Acredito que o trabalho individual é um instrumento de 

avaliação constantemente utilizado durante o semestre. 
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13 
Acredito que o trabalho em grupo é um instrumento de 

avaliação constantemente utilizado durante o semestre. 

14 
Acredito que a pesquisa bibliográfica é um instrumento de 

avaliação constantemente utilizado durante o semestre. 

15 
Acredito que a pesquisa de campo é um instrumento de 

avaliação constantemente utilizado durante o semestre. 

16 
Acredito que o debate em sala de aula é um instrumento de 

avaliação constantemente utilizado durante o semestre. 

17 
Acredito que a participação em sala de aula é um instrumento 

de avaliação constantemente utilizado durante o semestre. 

18 
Acredito que o portfólio é um instrumento de avaliação 

constantemente utilizado durante o semestre. 

19 
Acredito que a autoavaliação é um instrumento de avaliação 

constantemente utilizado durante o semestre. 

20 
Os professores utilizam um só tipo de instrumento de 

avaliação durante o semestre. 

21 
Os professores utilizam diversos tipos de instrumentos de 

avaliação durante o semestre. 

22 
Sou a favor de provas objetivas como instrumento de 

avaliação. 

23 
Sou a favor de provas dissertativas como instrumento de 

avaliação. 

24 Sou a favor de provas orais como instrumento de avaliação. 

25 
Sou a favor de provas com consulta como instrumento de 

avaliação 

26 Sou a favor de seminários como instrumento de avaliação. 

27 
Sou a favor de trabalhos individuais como instrumento de 

avaliação. 

28 
Sou a favor de trabalhos em grupo como instrumento de 

avaliação. 

29 
Sou a favor de pesquisas bibliográficas como instrumento de 

avaliação. 

30 
Sou a favor de pesquisas de campo como instrumento de 

avaliação. 

31 
Sou a favor de participação em sala de aula como instrumento 

de avaliação. 

32 
Sou a favor de debates em sala de aula como instrumento de 

avaliação. 

33 Sou a favor de portfólios como instrumento de avaliação. 

34 Sou a favor de autoavaliação como instrumento de avaliação. 

35 
Tenho medo de ser avaliado independente do professor que 

está avaliando. 

36 Tenho medo de ser avaliado através de provas objetivas. 

37 Tenho medo de ser avaliado através de provas dissertativas. 

38 Tenho medo de ser avaliado através de provas orais. 

39 Tenho medo de ser avaliado através de provas com consulta. 

40 Tenho medo de ser avaliado através de seminários. 

41 Tenho medo de ser avaliado através de trabalhos individuais. 

42 Tenho medo de ser avaliado através de trabalhos em grupo. 

43 Tenho medo de ser avaliado através de pesquisa bibliográfica. 

44 Tenho medo de ser avaliado através de pesquisa de campo. 

45 
Tenho medo de ser avaliado através de participação em sala 

de aula. 
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46 
Tenho medo de ser avaliado através de debates em sala de 

aula. 

47 Tenho medo de ser avaliado através de portfólio. 

48 Tenho medo de ser avaliado através de autoavaliação. 

49 
Tenho medo de ser avaliado independente do instrumento que 

é utilizado. 

50 
Sempre me sinto ansioso ao ter que ser avaliado, em qualquer 

situação de avaliação. 

51 
Sempre me sinto ansioso ao ter que ser avaliado, em situações 

de avaliação da aprendizagem do curso. 

52 
A qualidade da relação professor-aluno diminui os níveis de 

medo durante a avaliação. 

53 
A qualidade da relação professor-aluno aumenta os níveis de 

medo durante a avaliação. 

54 
O tipo de conteúdo a ser avaliado diminui os níveis de medo 

durante a avaliação. 

55 
O tipo de conteúdo a ser avaliado aumenta os níveis de medo 

durante a avaliação 

56 Tenho medo de ser avaliado independente da matéria. 

57 
Meu medo em ser avaliado me acompanhou em toda minha 

vida escolar. 

58 
Meu medo em ser avaliado me acompanha no Ensino 

Superior. 

59 
Os professores comentam com os alunos o resultado das 

avaliações, dando um “feedback” do desempenho e tirando 
dúvidas. 

60 
Eu me sinto tranquilo ao saber que serei avaliado porque sei 

que é algo necessário para o meu aprendizado. 

61 
Sou a favor da utilização de apenas um instrumento de 

avaliação ao longo do semestre letivo. 

62 
Sou a favor da utilização de diversos tipos de instrumentos de 

avaliação ao longo do semestre letivo. 

63 Eu me considero uma pessoa calma. 

64 Eu me considero uma pessoa ansiosa. 

65 
Eu me considero uma pessoa que tem muito medo, inclusive 

fobias. 

66 
Sinto dificuldade para dormir quando sei que serei avaliado 

em breve no curso. 

67 
Sinto enjoo ou ânsia de vômito antes, durante ou depois de ter 

realizado uma avaliação no curso. 

68 
Sinto falta de ar antes, durante ou depois de ter realizado uma 

avaliação no curso. 

69 
Sinto vontade de roer as unhas antes, durante ou depois de ter 

realizado uma avaliação no curso. 

70 
Costumo ficar irritadiço antes, durante ou depois de ter 

realizado uma avaliação no curso. 

71 
Costumo chorar com mais facilidade antes, durante ou depois 

de ter realizado uma avaliação no curso. 

72 
Sinto um mal-estar que não sei de onde vem, uma ansiedade, 

ao me submeter a uma avaliação no curso. 
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1. Você, como professor em formação, acha que a experiência com a avaliação da 
aprendizagem no curso de Pedagogia vai interferir na sua prática docente? 

(   ) Sim (   ) Não  
Em caso afirmativo, de que forma? 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. Fale de sua melhor experiência em avaliação da aprendizagem no curso de Pedagogia no 

sentido da avaliação deixar você calmo e capaz de expressar seus verdadeiros 
conhecimentos:  

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3. Fale de sua pior experiência em avaliação da aprendizagem no curso de Pedagogia no 

sentido da avaliação deixar você ansioso ou com medo e incapaz de expressar seus 
verdadeiros conhecimentos:  

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. Que sugestões você dá para uma avaliação da aprendizagem em que o próprio momento 

avaliativo não ocasione ansiedade e/ou medo: 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário dos Professores 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FACED) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 

QUESTIONÁRIO – PROFESSOR 

 
Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino  
Idade: _____ anos 
Nível máximo de formação:   
(   ) Ensino Superior      (   ) Especialização        (   ) Mestrado  

(   ) Doutorado               (   ) Pós-Doutorado 
Área de formação: ______________________________________________________ 
Tempo de ensino no magistério superior: _________________  
Atuou no magistério em outro nível de ensino? (   ) Sim (   ) Não 
Em caso afirmativo, especificar qual:  
(   ) Educação Infantil   (   ) Ensino Fundamental  

(   ) Ensino Médio          (   ) Pós-graduação 
Por quantos anos? _________________ 
 

1. Marque os instrumentos de avaliação que o(a) senhor(a) geralmente utiliza para fazer a 
avaliação da aprendizagem durante o semestre letivo dos turnos: 
 

a) Diurno: 
 

Tipos de Instrumentos Nunca Às Vezes Sempre 
Prova Dissertativa     

Prova Objetiva    

Prova Mista    

Prova Oral    

Prova com Consulta    

Seminário    

Trabalho em Grupo    

Trabalho Individual    

Debate    

Auto-avaliação    

Participação em Sala    

Portfólio    

Pesquisa de Campo    

Pesquisa Bibliográfica    
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b) Noturno: 
 

Tipos de 
Instrumentos 

Nunca Às Vezes Sempre 

Prova Dissertativa     

Prova Objetiva    

Prova Mista    

Prova Oral    

Prova com Consulta    

Seminário    

Trabalho em Grupo    

Trabalho Individual    

Debate    

Auto-avaliação    

Participação em Sala    

Portfólio    

Pesquisa de Campo    

Pesquisa Bibliográfica    

 
2. Durante o planejamento do ensino, o (a) senhor (a) considera os diversos fatores (biológicos, 
psíquicos, sociais) que influenciam cada turma e turno?  
(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Parcialmente 
 
3. Durante o desenvolvimento do processo avaliativo, o (a) senhor (a) considera os diversos 
fatores (biológicos, psíquicos, sociais) que influenciam cada turma e turno? 
(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Parcialmente 
 
4. Durante a aula, o (a) senhor (a) considera os diversos fatores (biológicos, psíquicos, sociais) 
que influenciam cada turma e turno? 
(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Parcialmente 
 

5. No momento da avaliação da aprendizagem, o (a) senhor (a) considera os diversos fatores 
(biológicos, psíquicos, sociais) que influenciam cada turma e turno? 
(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Parcialmente 
 
6. Ao avisar que irá aplicar uma avaliação, o (a) senhor (a) nota que seus alunos ficam 
desconfortáveis com a notícia? (   ) Sim  (   ) Não   

 
Se a resposta for afirmativa, cite algumas das reações mais comuns. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
7. No momento que o (a) senhor (a) aplica a avaliação, percebe alguma alteração no 
comportamento em seus alunos? (   ) Sim  (   ) Não   
 

Em caso afirmativo, quais são as alterações mais comuns? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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8. Ao entregar os resultados das avaliações, o (a) senhor (a) percebe alguma alteração no 
comportamento em seus alunos? (   ) Sim  (   ) Não 
 
Em caso afirmativo, quais são as alterações mais comuns? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Quais os fatores que o (a) senhor (a) acredita que atrapalham seus alunos no momento da 
avaliação da aprendizagem? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
10. O (A) senhor (a) acredita que o passado escolar de seus alunos influencia no que eles sentem 
em relação à avaliação da aprendizagem? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
11. Por favor, cite algumas dificuldades que seus alunos relatam em relação às avaliações em 
suas turmas e turnos: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

12. Sugestões para uma avaliação da aprendizagem livre de traumas, em que o próprio 
momento avaliativo não ocasiona ansiedade e/ou medo: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Entrevista com os coordenadores 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FACED) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 
ENTREVISTA – COORDENADOR 

 

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino  
Idade: _____ anos 
Nível máximo de formação:  
(   ) Ensino Superior (   ) Especialização (   ) Mestrado  

(   ) Doutorado          (   ) Pós-Doutorado 
Área de formação: ______________________________________________________ 
Tempo de ensino no magistério superior: _________________ 
Atuou no magistério em outro nível de ensino? ( ) Sim ( ) Não 
Em caso afirmativo, especificar qual:  
( ) Educação Infantil ( ) Ensino Fundamental  

( ) Ensino Médio ( ) Pós-graduação 
Por quantos anos? _________________ 
Tempo de ensino nessa instituição: _________________ 

Tempo atuando como coordenador desse curso: _________________ 
 

1. A coordenação acredita que o passado escolar do aluno, relacionado à prática da 
avaliação da aprendizagem, pode influenciá-lo na graduação? Em caso afirmativo, 
explique o porquê: 
 

 

2. O que a coordenação pensa ser necessário para que o aluno de Pedagogia utilize de 
forma positiva a avaliação da aprendizagem quando ele se tornar professor? 
 
 
3. O que a coordenação pensa sobre transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à 
avaliação da aprendizagem? 
 
 
4. Segundo a coordenação, qual a forma que o professor deve lidar com alunos que 
sofrem com os possíveis efeitos causados pela ansiedade e/ou pelo medo durante a 
prática da avaliação da aprendizagem? 
 
 
5. A coordenação conhece os recursos que a universidade oferece para auxiliar alunos 
que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação da 
aprendizagem? Se a resposta for afirmativa, quais são estes recursos? 
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6. Os alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação da 
aprendizagem costumam procurar a coordenação? Se a resposta for afirmativa, por 
quais motivos? 
 

 

7. Os professores que possuem alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou 
medo ligados à avaliação da aprendizagem costumam procurar a coordenação? Se a 
resposta for afirmativa, por quais motivos? 

 
 
8. Que ações a coordenação do curso de Pedagogia desempenha para lidar com alunos 
que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação da 
aprendizagem? 
 
 
9. Quais são as dificuldades que a coordenação do curso de Pedagogia encontra nos 
casos de alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação 
da aprendizagem? 
 
 
10. Há algum tipo de recurso que esteja disponível para dar suporte aos alunos que 
apresentam transtornos de ansiedade e/ou medo no momento da avaliação da 
aprendizagem? Se a resposta for afirmativa, quais são? 

 
 
11. A coordenação acredita na necessidade de mudanças para que a avaliação da 
aprendizagem seja realizada de forma menos traumática?   
 
 
12. Sugestões para uma avaliação da aprendizagem livre de traumas, em que o próprio 
momento avaliativo não ocasiona ansiedade e/ou medo: 
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APÊNDICE E – As categorias e suas respectivas respostas da primeira pergunta aos 

discentes 

 

1. Se colocar no lugar no aluno. 

Sim. A partir de minhas experiências como aluna, conseguirei me colocar no lugar do meu futuro 

aluno ao submetê-lo a uma avaliação, sabendo as dificuldades que isto acarreta. 

Sim. Me ajuda a entender como devo proceder com os meus futuros alunos. 

Sim, pois, como estou no papel do aluno, posso levar minhas experiências como forma de melhorar a 

avaliação de futuros alunos. 

Sim. Para aprender a lidar com os diversos tipos de comportamento e saber se encontrar no lugar do 

aluno. 

Sim. A partir de minha experiência, seja ela boa ou ruim, me colocará no lugar do meu aluno, desta 

forma poderei tentar fazer com que a avaliação não seja algo que trará medos futuros aos meus alunos. 

Sim. Me colocará, digamos, no lugar do meu aluno. 

Sim. Pretendo levar em consideração a condição do aluno, o processo e seu envolvimento. 

Sim. Estarei no papel do meu aluno. 

Sim. Fazendo uma reflexão como aluno e levando em consideração as experiências para aplicá-las em 

sala. 

2. O professor é o reflexo de sua formação. 

Sim. Alguns traços metodológicos serão adquiridos por mim, assim como as maneiras de aplicações 

avaliativas. 

Sim. Pois vai refletir no meu comportamento como professora no futuro. Pois se eu me sinto receosa, 

ansiosa diante de uma sala, apresentando um seminário ou participando de debates, por exemplo, eu 

também me sentirei da mesma forma quando for dar aula. 

Sim. Tudo é exemplo e aprendizado, e, dependendo da forma como seremos avaliados, implicará em 

como ensinaremos e no nosso desenvolvimento ao longo do curso. 

Sim. A maneira que eu sou exposta na avaliação da aprendizagem, certamente virá ser refletida em 

minha prática, principalmente no que diz respeito a elaboração da minha avaliação. 

Sim. A avaliação nos permite saber se tivemos uma boa aprendizagem do conteúdo. 

Consequentemente, se tivermos um bom desempenho seremos melhores profissionais. 

Sim. A todo momento dentro da academia estamos aprendendo, fortalecendo e criando valores que 

levamos ou levaremos a sala de aula em nossas práticas profissionais. 

Sim. É importante as avaliações de aprendizagem. Porém, considero ser importante que o aluno 

aprenda e não faça algo só para passar no semestre. 

Sim. O professor é reflexo de sua formação. 

Sim. Aprendi no curso que para avaliar o sujeito não é necessário prova, que tenho outros métodos de 

igual ou melhor valor de modo a avaliação ocorra naturalmente. 

Sim. Pois serei o reflexo daquilo que eu aprendi com os meus professores. Sendo assim, caso a 

avaliação não tenha uma boa fundamentação e objetivos eficientes, talvez isso seja transmitido em 

minha carreira docente (conscientemente ou inconscientemente). 

Sim. Se eu não for bem avaliado posso sair do curso sem um bom aproveitamento da matéria, ou 

disciplinas. 
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APÊNDICE E – Continuação 

2. O professor é o reflexo de sua formação. 

Sim, pois ao longo da minha formação vou ter como observar meus rendimentos, aprendizado e 

desempenho nos conteúdos ministrados. 

Sim. Dependendo das experiências acadêmicas, podem haver traumas ou ganhos em minha vida, o que 

se reflete em minhas ações rotineiras. 

Sim. Acredito que todo processo de avaliação da aprendizagem é relevante para reflexão sobre o 

próprio processo educativo. 

Sim. Pois através do retorno do que aprendo terei como direcionar minha prática. 

Sim. As práticas avaliativas imprimem marcas indeléveis na formação pedagógica do aluno e seguem 

atreladas à sua prática educativa, o que aparece no momento em que este está na função docente. 

Sim. A avaliação é o atestado parcial de minha aprendizagem então é necessário futuramente à minha 

prática docente. 

Sim. O modo como somos avaliados na graduação pode nos influenciar em como avaliamos nossos 

alunos futuramente. 

Sim. Na minha conduta em sala de aula. 

Sim. As experiências vividas aqui certamente são a base do que praticarei lá fora, pois os exemplos 

arrastam. 

Sim. Acabamos reproduzindo algo de nossa formação. 

Sim. Pois irá medir meu nível de conhecimento, algo necessário para ser um professor de boa 

qualidade futuramente. 

Sim. A avaliação verificará o nível da aprendizagem e influenciará na qualidade da minha ação 

docente. 

Sim. Com certeza! Estamos em formação, alguns até em atuação, e compreendo que o que 

vivenciamos na academia será refletido quando estivermos à frente, como docente e educador. 

3. Aprender novos métodos e instrumentos de avaliação e saber quais devem ser 
utilizados ou não. 

Sim. Por mais que queiramos extinguir o método avaliativo "prova", o sistema nacional brasileiro 

obriga que o empreguemos, pois o método de ingresso na própria universidade é por provas objetivas 

(ENEM), logo se faz necessário que os professores usem este método nos ensinos fundamental e 

médio como forma de treino. 

Sim. Conhecer métodos de avaliação é importante ao docente, além de ver, na prática, sua eficácia. 

Sim. Me trará novos métodos avaliativos, dando portanto 

Sim. Procurar possuir conteúdos condizentes com minhas práticas. Não passar muitos trabalhos e 

conteúdos para meus alunos, para que estes possam estudar o conteúdo com profundidade e qualidade. 

Sim. Pois a avaliação da aprendizagem é uma maneira, um método para avaliar os conhecimentos, ou 

seja, avaliar o que iremos usar mais à frente para nosso exercício da profissão. 

Sim. Pois os processos avaliativos utilizados comigo me darão base e uma boa noção de qual e como 

devo avaliar meus futuros alunos em seu processo de aprendizado dentro da sala de aula. 

Sim. O uso de diversos métodos de avaliação da aprendizagem influencia na maneira como pretendo 

avaliar os meus alunos, sempre utilizando mais de um meio de avaliação. 

Sim. Vai interferir no sentido de me mostrar como avaliar um dado grupo de alunos e as formas que 

nunca utilizar. 

Sim. Pois eu poderei ver maneiras diferentes de avaliar o aluno. 

Sim. Porque você aprende como medir o conhecimento do aluno das mais diversas formas. 

Sim. Porque vou me basear no que ajuda ou não em uma avaliação. 
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3. Aprender novos métodos e instrumentos de avaliação e saber quais devem ser 

utilizados ou não. 
Sim. Com as experiências que vivi e os diversos instrumentos de avaliação que tive contato, acredito 

que terei várias ferramentas e repertório para avaliar meus alunos. 

Sim. A experiência com a avaliação da aprendizagem no curso de pedagogia vai me ajudar a 

desenvolver a avaliação junto dos meus alunos, tendo em mente que a avaliação é um processo 

importante durante o ensino-aprendizagem. 

Sim. Me dando base para quando formado e lecionando aplicar metodologias diversas de avaliação. 

Sim. Para que saiba aplicar os melhores modelos e que trazem maior resultado. 

Sim. Vai me levar a refletir e a pensar em outras maneiras de avaliar o aprendizado dos meus futuros 

alunos. 

Sim. A avaliação não significa que o docente adquirirá mais conhecimento, porém, prevê que, ao 

menos, o docente saiba e tenha um conhecimento mínimo da disciplina. 

Sim. Porque será importante para me autoavaliar. 

Sim. Pois a docência é uma prática onde se trabalha com um público, e quando apresentamos um 

seminário, acredito que seja um tipo de treino para um futuro próximo. 

Sim. A utilizar metodologias e instrumentos variados, de acordo com a finalidade da avaliação e da 

disciplina. 

Sim. Acredito que é na avaliação que nos capacitamos. 

Sim. Como professor em formação acho que a experiência com a avaliação para que cada vez a 

docência seja mais sólida. 

Sim. Abrindo um leque de possibilidades para que tenhamos condições de avaliar os nossos 

conhecimentos e de nossos futuros alunos. 

Sim. Pois aqui busco estratégias de avaliação para minha atuação profissional. 

Sim. Absorvendo as boas práticas e descartando as avaliações ruins da minha futura prática docente. 

Sim. Na Universidade, temos a oportunidade de entrar em contato com novos instrumentos de 

avaliação que podemos utilizar (com certas adaptações) em sala de aula. 

Sim, pois consigo analisar quais metodologias utilizar quando estiver em sala. 

4. O erro faz parte do aprendizado. 

Sim. Uma avaliação da aprendizagem pode mostrar quais pontos com maior déficit e trabalhar para 

melhorá-los. 

Sim. Durante nossa vida, passamos por diversas avaliações. Todas elas são importantes, 

principalmente aquelas relacionadas a nossa profissão. Precisamos delas para sabermos onde erramos 

(para continuar o bom trabalho). Devido a inúmeras mudanças da sociedade, da educação, eu julgo se 

necessário (indispensável) as avaliações da aprendizagem. 

Sim. Ao ser avaliada aprendi muita coisa, pois a avaliação mostra onde erramos e com isso não repito 

mais meus erros. É errando que se aprende. 

Sim. A avaliação é um processo diagnóstico tanto para o professor quanto para o aluno a fim de 

mensurar o conhecimento. A avaliação serve como exemplo para o professor em formação aplicar na 

sua prática uma vez que o professor precisa interagir com o aluno e avaliá-lo de uma forma 

individualizada. 

 

 

 



135 

APÊNDICE E – Continuação 

5. Questões emocionais ligadas à avaliação (medo/ansiedade/traumas). 

Sim. Acho justo que os professores façam uso de mais de uma forma de avaliação. Isso porque, há 

pessoas que sentem muita dificuldade em alguns tipos de avaliação. Umas falam muito bem, e se dão 

melhor com seminários e provas orais; outras se dão melhor com a escrita e não são tão boas em falar. 

Sim. As formas de avaliação utilizadas no curso irão interferir em meu psicológico, seja para 

reproduzi-las ou não. 

Sim. Algumas formas com as quais fui avaliado não só no curso, como em toda a minha vida escolar 

me trouxeram alguns traumas, os quais não desejo e não irei repassar para os meus atuais e futuros 

alunos. 

Sim. Melhorando meus conhecimentos e me ajudando a desenvolver controle das minhas emoções. 

Sim. Se eu tenho trauma por causa de alguma avaliação a que fui submetida, procurarei não fazer da 

mesma forma com meus futuros alunos. 

Sim. Sempre fui avaliada, mas depois do curso, acredito em uma avaliação menos dolorosa. O termo 

PROVA, como muitos professores ainda usam, causa mal estar. Não pretendo trabalhar com esse tipo 

de avaliação. 

Sim. Creio que a insegurança pode me acompanhar mesmo depois de graduada. 

 Sim. Sei que é necessário a avaliação, porém isso pessoalmente faz com que eu fique muito nervosa, e 

na hora de responder as perguntas esqueça as informações que sei, por conta do nervosismo. 

Sim. Dependendo da forma que será utilizado, poderá ajudar alunos e professores a entender e talvez 

mudar ou melhorar os tipos de avaliações se adequando às necessidades de ambos e pode promover 

trabalhos que ajudem os alunos a melhorarem esse medo. 

Sim. Irei compreender a mesma ansiedade de meus alunos e/ou pessoas com quem poderei trabalhar. 

Sim. Tentar de alguma forma não perpetuar essa ansiedade e medo dos alunos. 

6. O impacto e as mudanças no modo de avaliar. 

Sim. Porque diversas maneiras pelas quais fui avaliado, e os diversos instrumentos que foram usados, 

no meu processo de ensino-aprendizagem, me dá subsídios para melhor avaliar meus alunos, só que 

pretendo esclarecer os resultados com meus alunos, coisa que pouco ocorreu em minha vida 

acadêmica. 

Sim. As concepções tradicionalistas que negligenciam o processo de aprendizagem nunca será 

vivenciado nas minhas salas de aula. 

São poucos os exemplos de avaliação aplicados pelos professores deste curso que irei utilizar na 

minha prática. A grande maioria fala de um método para avaliar, entretanto na prática é 

completamente diferente. 

Sim. Não quero que meus alunos passem por experiências negativas que eles não tem nada a ver e não 

depende deles. 

Sim. Agindo de forma diferente as experiências negativas durante o período estudantil, na escola e na 

universidade. 

Sim. Acredito que a avaliação é necessária por toda a vida mas, acredito que ela deve "promover" a 

aceitação do conhecimento e possibilitar saltos. E não ser taxativa, sem perspectiva de melhora. A 

avaliação deve contribuir para a aprendizagem e não ser um termômetro. 

Sim. Procurarei não avaliar meus alunos, de forma que considerei errada. 

Sim. Acho que a forma como o professor avalia seus alunos faz toda a diferença. 
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7. Uma avaliação condizente com o conteúdo exposto em sala. 

Sim. Principalmente quando a avaliação não fazia jus ao conhecimento submetido pelo professor. 

Saberei ser mais consciente ao avaliar os meus alunos. 

Sim. Acredito que a avaliação e a forma de sua aplicação precisa ter formato e objetivo claro e que 

estes devem ser expressos pelo professor para que o futuro professor entenda os objetivos daquela 

avaliação, do contrário, acredito que cai num mecanicismo e desvalorização do nível intelectual dos 

educandos. 

Sim. Como professor serei responsável pela aprendizagem dos alunos, e terei que utilizar de 

avaliações significativas e contextualizadas para verificação do conhecimento obtido por ele. 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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discentes 

 

1. Afinidade, domínio do tema e avaliações que condizem com o conteúdo. 
Os seminários que me possibilitaram um aprendizado maior. 

Avaliação através de seminário, absorvi bem melhor o conteúdo da disciplina. 

Uma prova dissertativa, pois os conteúdos da prova condiziam com o que havia sido trabalhado em 

sala de aula. 

Uma prova de acordo com o que havia estudado, resumos, um seminário, resenha, etc. 

Tive uma avaliação dissertativa em que o professor permitiu que eu como aluno expressasse todo o 

conhecimento obtido sobre o assunto. Além de o professor levar em consideração a participação em 

sala e atividades individuais. 

Uma avaliação dissertativa na disciplina da didática, pois eu consegui expressar os meus 

conhecimentos. 

Uma prova subjetiva onde pude relacionar conceitos aprendidos em sala e conceitos pessoais. 

Seminários em que eu tinha bom domínio do tema e de uma disciplina que eu possuía afinidade. 

Quando vou apresentar um seminário e estou a par de todo o conteúdo abordado. 

Através de qualquer seminário, me sinto tranquila em apresentações que domino o conteúdo. 

Minha melhor experiência foi uma avaliação dissertativa que eu dominava o conteúdo e por isso não 

tendo poucas dificuldades. 

A avaliação de Psicologia que fluiu de forma muito intuitiva e natural. 

Me sinto calma em um processo avaliativo principalmente se domino o conteúdo e se o professor 

cobra o conteúdo de acordo com o que é lecionado. 

Bem até agora só me senti calmo em uma prova que ao ler as questões percebi ter certa autonomia 

para responder por ter conhecimento bastante do assunto. 

Gostei das apresentações. Quando você fala de forma que você entendeu. 

Gostei muito de uma avaliação de sociologia, porque a prova tinha poucas questões dissertativas e 

estas eu compreendi bem o assunto. Outra avaliação foi de psicologia, porque sabia bem o assunto 

devido a professora ensinar bem. 

Até o momento minhas melhores avaliações foram em disciplinas em que o professor discutiu o 

conteúdo com a turma e esclareceu dúvidas. A prova subjetiva foi pesquisada e uma prova objetivas 

foi bem elaborada, de acordo com o conteúdo discutido em sala de aula. 

Prova objetivas, na qual a professora cobrou exatamente o que foi dado em aula e que tem uma ótima 

comunicação com os alunos. 

Na disciplina em que a professora foi bem fiel ao conteúdo que seria avaliado. 

Quando o conteúdo é bem explorado e há uma avaliação seja objetiva ou discursiva. 

Normalmente em avaliação que tenho o pleno domínio do conteúdo. 

2. Professor atuante no processo de aprendizagem e na relação com o aluno. 

A avaliação da disciplina de Psicologia da Educação - Fundamentos I pois o professor soube deixar 

que os próprios alunos pesquisassem sobre os assuntos e diante disto, mostrar o que aprendemos 

através do seminário, nos auxiliando nas apresentações. 

A avaliação de seminários tendo o professor como partícipe do processo e não um mero espectador a 

analisar a apresentação. 

Avaliação por seminário, além de nos analisar, o professor também nos ajudou complementando o 

assunto que estávamos tratando o que nos deu mais calma e segurança. 
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2. Professor atuante no processo de aprendizagem e na relação com o aluno. 

Seminário de Psicologia no qual o professor interferia nas apresentações nos ajudando e passando 

segurança. 

Ser avaliado é algo desconfortável, mas dependendo do professor e da disciplina encaramos de forma 

mais leve. 

Foi quando a professora reuniu só a equipe e conversou com ela sem expor. 

Quando a relação professor-aluno é ótima e o professor passa segurança e tranquilidade na hora da 

avaliação. 

Ao ser avaliada pude ver onde podia melhora. Na disciplina de estágio no ensino fundamental I, estava 

ensinando da maneira que aprendi e minha ao avaliar me deu algumas dicas para melhorar. 

Minha melhor experiência foi na disciplina de didática com o professor ****. Ele nos avaliava 

diariamente com atividades em todas as aulas, mas não nos trouxe peso ou medo e ainda nos trouxe 

aprendizados significativos. 

Na disciplina de Sociologia da educação I a professora disponibiliza uma variada gama de atividades 

para avaliação final, esclarece o porquê destas e de seu método e sua prova, após corrigida, vem com 

observações sobre os erros. 

A segurança do professor ao ensinar é fundamental! Para que o conteúdo seja passado de forma clara e 

eficaz a fim de dar tranquilidade na avaliação. 

Foi em uma avaliação objetiva na qual a professora nos avisou anteriormente que não precisávamos 

nos preocupar pois ela faria logo após essa, uma outra prova, dessa vez subjetiva e opcional. 

Com a professora *****, pois ela souber transmitir o assunto e nos guiou com muita qualidade nos 

ensinos (estudos) em casa. A prova foi tranquila pois tínhamos propriedade no assunto. 

A melhor avaliação, na minha opinião, é a prova dissertativa. Onde eu posso me expressar de uma 

forma mais pessoal, direto com o professor. 

Avaliação utilizada pela professora de uma disciplina do primeiro semestre. Nunca tinha feito uma 

avaliação daquela maneira. Foi uma experiência maravilhosa e única. Depois dela não houve nenhum 

professor que tivesse a sensibilidade de aplicar aquele método. 

As disciplinas de estágio foram propostas avaliações orais e escritas que possibilitaram a expressão de 

forma calma e segura pela professora. 

As avaliações de Geografia, o professor nos deixa calmos, brinca e trabalhamos tanto, sem nem sofrer 

ou perceber: seminário, mapa, maquete e análise do livro didático. 

3. Avaliações que causam reflexão e uma aprendizagem significativa. 

Avaliações que nos fazem refletir sobre um assunto específico, de forma dissertativa, avaliações que 

tratam de assuntos muito abordados em sala e avaliações que levam em consideração não apenas a 

pura resposta do aluno, mas sua compreensão geral sobre o assunto e sua evolução. 

A produção de um memorial, onde eu busquei os autores e trabalhei com minha produção. O portfólio 

de artes e educação e a produção do TCC, que para mim é a mais significativa. 

Foi na disciplina de Didática que regeu todas as aulas como uma avaliação, onde quem buscava 

sempre mais era o aluno a partir das ações (micro apresentações) em todas as aulas. 

Ocorreu na disciplina de autobiografia, pois a avaliação foi o relato da minha história de vida por meio 

da escrita. 

Todas as experiências de avaliação até o momento foram positivas e acredito que contribuíram para o 

nosso aprendizado. 

Há uns dois semestres atrás tive uma professora, que fez uma autoavaliação, que foi algo incrível, até 

hoje lembro como foi positivo para toda a turma. E claro que houve outros instrumentos avaliativos 

além deste. 
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3. Avaliações que causam reflexão e uma aprendizagem significativa. 

Da avaliação que me permitiu escrever 5 páginas onde eu confrontava a minha trajetória escolar com 

os textos estudados na disciplina. 

4. Avaliações que permitem a livre expressão, de forma prazerosa e criativa. 

Trabalho individual é um bom método, pois se utiliza geralmente de um prazo maior e deixa o aluno 

livre para pesquisar em diversas fontes de informação e alicerçar seus conhecimentos, dispondo-os de 

forma mais clara e completa. 

A avaliação que teve uma parte consultada mas foi bastante dissertativa. O que proporcionou que fosse 

"livre" para expressar o que entendi do conteúdo que foi bem trabalhado. 

Uma prova subjetiva me dá tranquilidade de me expressar e expor sem a pressão da apresentação ou 

fala em público. 

Me sinto mais confortável ao apresentar seminários, por ser uma maneira de expor meus 

conhecimentos de uma maneira mais livre e criativa. 

Linha do tempo no qual eu apresentei a arte da minha vida. Projetos que fiz ao longo do semestre. 

Análise de linha do tempo na disciplina Arte e Educação, a qual foi uma atividade bastante prazerosa, 

que resgata memórias e bons sentimentos. 

Foram várias vezes que passei por isso. Certa vez a professora pediu para fazer uma festa como forma 

de avaliação, outra vez fizemos um júri na sala. Sem contar com as apresentações teatrais que 

contribuem bastante com a formação educativa do aluno. 

Em dois momentos construí portfólios e senti grande satisfação com o meu aprendizado e com o 

resultado do trabalho, nas disciplinas de Arte e Educação e Ludopedagogia. 

Em uma avaliação nas disciplinas de Psicologia e antropologia, na qual tivemos que realizar uma 

avaliação pessoal de todo nosso aprendizado durante o semestre e a outra de nosso percurso escolar. 

No dia em que escolhemos a forma de avaliação, no caso foi "uma festa" interativa. 

Momentos de discussões livres. 

Avaliações em que podemos fazer coisas diferentes como criar, dançar, enfim. 

As que não fiz prova... As que pude expressar o conhecimento por meio de apresentações, práticas, de 

forma lúdica, dinâmica... 

Experiências práticas que serão úteis na minha prática docente e que foram instrumentos de avaliação. 

Avaliação através de oficinas. Deixa os alunos mais a vontade, e aprende com mais facilidade. 

A melhor experiência foi na disciplina de Ensino de História e Geografia em que pudemos usar a 

criatividade para produzir diversos jogos, maquetes e atividades para as crianças em consonância com 

os PCNS e leis. 

Avaliação de História e Geografia. Foi feita com base na construção de maquetes. 

Na disciplina de sociologia I, tivemos a oportunidade de fazer vários trabalhos individuais sobre temas 

diversos onde teríamos que resumir textos onde também tínhamos a oportunidade de expressar nossa 

opinião sem que fosse necessária fundamentação. 

5. Sente-se melhor ao fazer esta avaliação porque lhe traz calma e segurança. 
Na prova em que a professora deixou que fosse pesquisada por 40 minutos em que eu só me certifiquei 

de que não estava esquecendo de nada. A prova era dissertativa. 

Prova de sociologia da educação, me senti bastante calmo, pois foi a primeira avaliação. 

Somente quando faço trabalho escrito. 

Me sinto melhor com seminários e provas orais, não que eu tenha dificuldade em provas escritas, mas 

sinto-me mais a vontade falando. 
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5. Sente-se melhor ao fazer esta avaliação porque lhe traz calma e segurança. 

Apresentação de seminário marcado com antecedência. 

Por estar ainda no primeiro semestre, ainda não tive tantas oportunidades, mas creio que em 

seminários eu me saí bem. 

A autoavaliação, seminários e provas subjetivas são minhas melhores experiências, pois consigo expor 

melhor o meu aprendizado sem medo de falar bobagens. 

Prova com um certo tempo para se fazer pesquisas e anotações acerca das questões. 

Embora não tenha problemas com avaliações, sejam elas objetivas, subjetivas, dissertativas ou outro 

meio; adorei a avaliação oral, que fiz na disciplina de psicologia, levando em consideração que não 

sou muito "falante" nas aulas. 

Através de uma prova oral e seminários. 

Em avaliações pesquisadas. 

Minha melhor experiência é em avaliação de trabalho individual, pois nesse aspecto sou um pouco 

perfeccionista e quando trabalho em grupo me estresso caso o trabalho não esteja de acordo com a 

norma. 

Prova objetiva. 

Gosto mais de provas objetivas ou dissertativas. 

Avaliação em equipe sempre me deixou menos ansiosa, e posteriormente vieram resultados bons pois 

me senti segura. 

Provas dissertativas, portfólios, diários de campo e produção de artigos com pesquisa de campo. 

Prova objetiva. 

Foi através de um seminário. 

Acho que a melhor forma de avaliar é com artigos. 

Ao produzir um artigo por meio de uma pesquisa de campo na disciplina de metodologia científica. 

6. Sente medo/ansiedade ao fazer avaliações em geral. 
Prova de sociologia da ****, apesar do nervosismo, que é normal em qualquer avaliação, foi 

necessário para que eu me esforçasse para aprender. 

Infelizmente, não houve um tipo de avaliação que me deixasse 100% calma, mas alguns tipos podem 

sim, transmitir um pouco de segurança. 

Avaliação é sempre tenso mesmo tendo segurança no conteúdo ou mesmo sendo algo não conteúdo 

não é prazeroso. 

Não existe. Toda avaliação no curso me deixa ansiosa e nervosa. 

Na verdade nenhum tipo de avaliação me deixa calma. 

Provas objetivas e subjetivas costuma "assustar" menos que provas orais, seminários e debates, mas 

ainda causam ansiedade. A prova subjetiva foi a que tive mais êxito. 

7.Ainda não teve nenhuma experiência positiva ou não se recorda de nenhuma. 
Ainda não tive, pois estou no 1º semestre e até agora tive que apresentar somente dois seminários que 

foram, na minha opinião, satisfatórios e uma prova também satisfatória. 

Se tive essa experiência, não lembro. 

Não consigo lembrar de nenhuma experiência no momento desta pesquisa. 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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APÊNDICE G – As categorias e suas respectivas respostas da terceira pergunta aos 

discentes 

 

1. Tem ou teve sentimentos ligados a medo/ansiedade em alguma avaliação. 

Provas objetivas e dissertativas me deixam um pouco ansiosa. 

Somente uma prova que tive, que embora o resultado foi satisfatório, no início da prova fiquei muito 

receosa, mas ao longo da prova me acalmei. E um dos seminários que tive que apresentar, embora o 

resultado também tenha sido satisfatório, eu não estava muito segura e estava receosa, o que 

atrapalhou um pouco.  

Um seminário em que tive pouco tempo para apresentar, isso fez com que ficasse muito nervoso e 

esquecesse o conteúdo. 

Houve um seminário que inicialmente estava nervosa mas não ao ponto de estar incapaz de informar 

os meus conhecimentos, pois com o passar do tempo fui tranquilizando-me. 

Autoavaliação me dá uma grande ansiedade, pois não sei como ressaltar meus feitos sem exagerar ou 

esconde-los. 

Seminários que duram um grande período de tempo. Me deixam ansioso por demandarem uma grande 

preparação, tomando o tempo de outros trabalhos, outras disciplinas. 

Provas dissertativas que requerem que eu "decore" leis, datas e etc me deram insegurança. 

Não tenho em mente nenhum momento que considero pior, são desagradáveis, tensos. 

Apresentação em seminários; pois fico super nervosa, ansiosa e não consigo falar o que eu estudei; 

chego a esquecer. 

A avaliação de filosofia pois senti-me inseguro. 

Sempre fico ansiosa ou nervosa em seminários. 

Uma prova que eu me preparei, a prova inclusive era pesquisada, porém fiquei tão nervosa que não 

consegui elaborar nenhuma questão. 

Apresentações, seminários, causam muita ansiedade e estresse. Foram e são os piores.  

Prova dissertativa. Me senti com medo, pois a pouca experiência em textos científicos nos deixa 

inseguros. 

Acontece na maior parte das vezes, talvez por estar no primeiro semestre. Mas a pior situação foi em 

uma prova na qual eu estudei por dias e ainda obtive mau resultado por conta do medo e ansiedade; 

cheguei a "passar mal" pós prova. 

2. Tem problemas com o modo de avaliar do professor (i. muitas atividades em pouco 
tempo; ii. Ensino tradicionalista; iii. Não faz feedback; iv. Etc). 

Acho que existe uma deficiência nesse quesito, são poucos os professores que utilizam a avaliação 

(dissertativa). A maioria dos professores não acreditam na nossa capacidade (?) e "pegam" leve com 

os alunos. 

Embora a avaliação dissertativa seja um ótimo instrumento avaliativo, sobretudo quando se realiza 

através de pesquisa, sua aplicação sem levar em conta o "tempo" necessário para sua boa e perfeita 

conclusão nos priva de externar nosso real saber. 

Avaliação em que o professor fica calado, deixa pra comentar ou para dar o "feedback" a longo prazo. 

Um mesmo professor passando inúmeras atividades para o mesmo período, dificultando a realização 

de todos. 

Avaliação objetiva, com grande quantidade de textos a serem lidos, além de seminário em grupo, onde 

as pessoas do grupo eram pouco participativas e o professor dava nota pelo grupo e não individual. 

Provas escritas e orais, com grande número de conteúdos acumulados. 

Quando o professor é bem carrasco e cobra muito, surge medo na hora de avaliar. 
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2. Tem problemas com o modo de avaliar do professor (i. muitas atividades em pouco 

tempo; ii. Ensino tradicionalista; iii. Não faz feedback; iv. Etc). 
Minha pior experiência foi na disciplina de ensino da matemática com a professora ****** que nos 

avaliava através de provas dissertativas e contradizia seu discurso de métodos de aprendizagem em 

sala de aula. 

Na disciplina de Filosofia I a professora abusa dos textos durante as aulas num tempo em que 

dificilmente conseguimos discutir alguns deles por completo. Sua avaliação é conteudista e tem o rigor 

de um vestibular, formato que considero desnecessário na academia e que tolhe o "estar à vontade". 

Foi em uma avaliação totalmente subjetiva, na qual o professor falou que não aplicaria prova, somente 

seminário e praticamente no fim do semestre resolveu aplicar a prova. 

Certa vez o professor aplicou uma prova em que as cadeiras ficavam enfileiradas fila sim/ fila não, 

cadeira sim/ cadeira não. Foi a pior experiência em sala de aula da minha vida. 

Em Filosofia da Ed. I havia uma única forma de avaliação: resumos da leitura de livros. Não houve 

feedback, nem devolutiva, acredito que o professor não as corrigiu e apenas atribuiu notas aleatórias. 

A pior foi uma prova, onde o professor fez questão de separar milimetricamente as cadeiras e marcou 

tempo para encerrar, as questões eram três objetivas de múltiplas escolhas e duas subjetivas. 

Provas objetivas e todas as avaliações da disciplina de História da Ed. com *****, onde se tinha até 

lugar marcado para se sentar na hora da prova e após corrigida pegar a melhor nota da turma e mandar 

a autora ler e depois ele disse: "é assim que vocês devem fazer". 

Na disciplina de História da educação, nos foi aplicado uma prova com três questões objetivas e uma 

subjetiva, sendo que a questão subjetiva não foi levado nada em consideração o que escrevemos, 

mesmo estando meio certa. 

Numa prova muito espelhada na fala de autores, pensamentos "deles". Sem primar minha opinião. 

No Ensino de matemática com as provas e os muitos textos para decorar.. 

Prova decoreba na disciplina de Ensino de Matemática. 

A pior experiência foi na disciplina de Ensino de matemática em que tivemos que resolver 3 provas, 5 

relatórios, e três visitas de campo. 

Prova dissertativa ou muitas avaliações que somam e dividem. A professora de Propostas pedagógicas 

quer lei, artigo e tudo decorado, é o fim. 

3. O conteúdo dado em sala é diferente do que está contido na avaliação. 
Quando um professor chegou dizendo que teríamos que elaborar um projeto e um seminário sem ter 

ensinado nada e dizer que se não fizéssemos seríamos reprovados. Detalhe: isto foi na primeira aula da 

disciplina. 

Foi a disciplina de Matemática que não explicava o conteúdo, não tirava dúvidas e que cada prova dela 

valia 3 pontos sendo que elas tinham 3 questões cada com opções de a à h e ninguém entendia nada. 

É muito frustrante quando o professor põe em avaliação um assunto que não foi plenamente abordado. 

A pior avaliação, até agora, foi a de filosofia. Passamos muito tempo sem professor e só chegou no 

meio do semestre correndo com a matéria. Não tivemos tempo suficiente para assimilar as ideias então 

a prova tinha assuntos que eu tinha entendido, embora lido bastante sobre o assunto. 

Uma prova subjetiva que não trazia questões contextualizada, sem consulta e que o conteúdo não foi 

bem discutido em sala. 

Uma prova com sete questões dissertativas quando o conteúdo foi mal dado em sala de aula e o 

professor deixou os alunos sem nenhuma ideia do que seria cobrado. 

Quando o conteúdo não foi explorado e mesmo assim é feita uma avaliação. 

Avaliação surpresa e dissertativa sobre um tema mal visto em sala de aula. 
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3. O conteúdo dado em sala é diferente do que está contido na avaliação. 

Avaliação da disciplina História da Educação, em que foi proposto a apresentação de seminários, e a 

avaliação não ficou muito clara. 

Uma prova que exigiu conteúdo de 7 textos, dos quais só foram trabalhados 3 em sala. 

Quando o conteúdo não foi bem desenvolvido pelo professor. 

4. Problemas na interação entre aluno e professor. 

Em uma avaliação escrita onde a professora não aceitava ponto de vista dos alunos. 

Foi quando a professora falou na frente da turma o que não havia gostado do seminário. 

Aconteceu na disciplina de OSTE, pois não havia afetividade em sala de aula e isto gerou insegurança 

em mim. 

Um seminário da disciplina Sociologia 2, o qual a professora deu uma "lição de moral" por causa que 

um integrante da equipe estava atrasado. 

Até hoje não tive uma experiência avaliativa que me deixasse com medo ou incapaz de expressar meus 

conhecimentos. Para mim, a pior experiência foi no primeiro semestre, pois fui assediada moralmente 

na frente dos colegas antes da apresentação de um seminário, esta apresentação era individual. Tive 

que respirar fundo e iniciar o seminário. Ao término, o professor elogiou, disse que foi sorte eu ter me 

apresentado bem. 

As provas que algumas disciplinas denigrem a capacidade e expõe os alunos e suas notas diante do 

grupo.  

5. Não se sente confortável em fazer essa (as) avaliação (ões). 

Avaliação - provas dissertativas, por ser longa e precisar explorar muitos assuntos diversos. 

A avaliação da disciplina de Sociologia da Educação, pois consistia em longas dissertações, onde não 

senti espaço para ser objetiva e sucinta em minhas respostas. Aprendi o conteúdo, mas minha nota na 

avaliação foi péssima, simplesmente pelo fato de não ter escrito muitas linhas. 

Todos os seminários. 

A maioria das avaliações que fiz até agora, ou foi seminário ou foram relatórios, mas as escritas 

(poucas que fiz) consegui boas notas. 

Minha pior experiência foi ao fazer uma prova descritiva muito extensa. 

A avaliação por participação na sala de aula, pois tenho dificuldade de me expor. 

Em um seminário, onde o participante da equipe faltou e tivemos que dar conta. 

Muitas vezes, as avaliações orais. 

Alguns seminários que ocorreram no primeiro semestre. 

Passei pelas piores experiências em avaliação na disciplina de psicologia onde com a mesma 

professora, durante dois semestres, as avaliações era objetivas de múltipla escolha. 

Provas não gosto desse modo de avaliação, não costumo me sair bem sempre fico na 2ª chamada. 

Através de prova escrita, pois tenho dificuldades em desenvolver textos em tempo curto. 

Provas de práticas na educação infantil. 

Avaliações orais ou dissertativas geralmente são as piores. 

Na disciplina de ensino da matemática, foi prova dissertativa. 

Foi no terceiro semestre, um seminário em que a minha voz ficou rouca, quase cavernosa, não 

consegui falar. 

As provas escritas da disciplina de OSTE, que requer a cópia fiel dos textos e as provas escritas de 

Política Educacional. Me pressionaram muito. Me senti incapaz. Chorei ao sair desta última. 

Minha pior experiência foi uma avaliação dissertativas que não tinha me preparado e não me sentia 

apto. 
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5. Não se sente confortável em fazer essa (as) avaliação (ões). 

Trabalhos e seminários em grupo, pois estou sendo avaliada não somente pelo meu próprio esforço, 

mas o grupo em geral. 

Apresentação individual. 

Quando eu não estava preparada para a prova por um conjunto de fatores. 

Ao descobrir que teria prova 1 hora antes de realizar fiquei muito mal porque havia faltado a aula 

anterior e a professora marcou a prova nesse dia. 

As piores são em seminários, quando eu sei o conteúdo, mas não consigo transmiti-lo para os colegas. 

Pesquisa onde eu tinha que falar sobre minha história escolar e acadêmica. 

Uma prova longa, estilo mestrado, em que tínhamos que escrever tudo o que sabíamos sobre 

determinado tema. 

Provas tradicionais. 

Avaliação de didática. 

Fazer prova objetiva na disciplina de ensino de matemática. 

6. Não sente medo/ansiedade ligado(a) ao momento da avaliação de forma alguma. 

Em uma apresentação de seminário, embora eu tenha estudado muito, eu não soube me expressar de 

maneira satisfatória. 

A avaliação sempre foi para mim benéfica, nunca me deixou com medo, ansiosa e incapaz. Após as 

avaliações só ouço críticas construtivas e isso é ótimo. O erro é a primeira etapa para a aquisição do 

conhecimento. 

Não sinto medo, fico muito tranquila. 

7. Ainda não teve nenhuma experiência negativa ligada à avaliação neste curso. 

Não tive uma experiência desse tipo até o momento. 

Sinceramente, não tive nenhuma experiência que me deixasse nervoso ou incapaz de falar e me 

expressar. 

Nenhuma. 

Não tive essa experiência. 

Nenhuma experiência desse tipo foi vivenciada por mim no curso mencionado. 

Não tive nenhuma experiência negativa até o momento. 

Não possuo. 

Idem ao questionamento anterior. 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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APÊNDICE H – As categorias e suas respectivas respostas da quarta pergunta aos 

discentes 

 
1. Que a avaliação seja condizente com os conteúdos dados em sala. 

Passar provas que as questões estejam condizentes com o que foi trabalhado em aula. 

Uma avaliação de acordo com o que foi estudado, trabalhos, etc. 

A palavra avaliação já causa medo pelo simples fato de ser mencionada, portanto a melhor forma de 

avaliar é não extrapolando o limite de conteúdos. 

Passar seu conteúdo de forma clara, sempre perguntar se ainda existem dúvidas e não pressionar o 

aluno em relação a prova, não passar negatividade, por exemplo, não falar que é impossível tirar um 

10 na avaliação dela. Deixar as perguntas claras nas provas. 

É necessário aplicar o conhecimento a realidade com o foco na objetividade do conteúdo. 

Avaliações dissertativas para o aluno expor tudo o que aprendeu. 

Que o professor trabalhe bem o conteúdo em sala de aula. 

Trabalhar realmente o conteúdo que vai ser cobrado. 

O professor deve propiciar uma aprendizagem em que o aluno sinta-se a vontade para fazer a prova. 

Para isso ele dever dar seus conteúdos e na hora de avaliá-los, deve cobrar apenas o que deu. 

Estabelecer um vínculo com os estudantes e deixar o conteúdo claro e fazer uma avaliação coerente ao 

que foi trabalhado. 

Acredito que a avaliação seja realizada de forma a auferir os conhecimentos contextualizados 

Para que a avaliação não cause esse tipo de reação é preciso que os conteúdos sejam bem trabalhados 

em sala de aula e aluno, enquanto agente da aprendizagem, estude. 

Acho que quando o conteúdo é bem exposto não tem porque o aluno ficar ansioso. 

Eu acho que se preparar é o melhor remédio. 

Estar de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula; estabelecer relação de aproximação e 

confiança entre professor e aluno. 

Que os critérios seja bem explicitados e os conteúdos tenham sido bem trabalhados. 

2. Que o professor tenha um bom relacionamento com seus alunos, preparando-os para 
as avaliações de forma tranquila, sem peso e sempre dando o feedback. 

Independente do método da avaliação da aprendizagem, pra mim, o importante é a boa relação aluno- 

professor. Antes da avaliação ter um momento de descontração e garantir sempre o acesso para tirar 

dúvidas antes de uma avaliação. 

Acho que esses sentimentos são normais para qualquer aluno que vai ser avaliado, mas, existe uma 

forma de diminuir esses sentimentos aversivos, o professor deve escutar seus alunos e , com base 

nisso, formular seu método de avaliação, porém, é importante sempre ter em mente a necessidade de 

ter um certo "controle", não se deve deixar os alunos por eles mesmos. Quanto melhor for a mediação 

dos professores e os elementos utilizados para ensinar, menor serão os sentimentos aversivos 

relacionados à avaliação. 

Que os professores tranquilizem aos alunos levando-os a se sentirem seguros. 

O professor deve entender as particularidades e individualidades de cada aluno, procurando acalmá-lo 

durante momentos de nervosismo e evitar chamar a atenção do aluno na frente de todos. 

Ser agendado com antecedência, poder debater sobre o assunto avaliado, professor conversar e deixar 

claro a importância da avaliação. 

Que os professores passem confiança para os seus alunos, construindo elos, ter hábitos de dar 

feedbacks quanto as suas qualidades e erros, (acertos), e a desconstrução da visão avaliativa como algo 

punitivo. 

O professor precisa passar segurança ao aluno. 
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2. Que o professor tenha um bom relacionamento com seus alunos, preparando-os para 

as avaliações de forma tranquila, sem peso e sempre dando o feedback. 

Buscar conversar com os alunos, mostrando a eles que a avaliação não será apenas para avaliar o aluno 

e sim para também avaliar o professor, assim como também buscar sempre novas formas de avaliação. 

O interessante das avaliações é o clima, ou seja, se o professor "criar" um ambiente tranquilo, sem 

pressões, o aluno conseguirá um melhor desempenho. 

Procurar deixar o aluno o mais tranquilo possível, ressaltando bastante os seus pontos fortes e o 

auxiliando no que pode melhorar, sem deixar jamais de dar feedbacks. 

Acredito que antes de qualquer avaliação o professor deve tranquilizar os alunos e demonstrar como 

será o processo, também possibilitar questões que o aluno possa expressar os seus conhecimentos. 

O professor tornar esse momento leve, trabalhar outras formas de avaliação e não estimular a 

competição entre os alunos. Existem professores que estimulam a competição. 

Que o professor não pressione o aluno e mostre interesse pela apresentação e momento. 

O professor esclarecer o máximo o que ele pretende na avaliação. 

Não falar para sala que não gostou da equipe. 

Demonstração de que é algo necessário e não o fim da vida. 

O professor deve constantemente analisar e conversar com seus alunos. 

Uma avaliação onde você tenha o retorno de onde não foi bem, e possa depois refazê-la sem prejuízos. 

Lembrar que é necessário a avaliação porque, na mesma, temos a oportunidade de saber o que 

acertamos e erramos. Sabendo nossos erros, podemos nos corrigir e mudar para melhor. É importante 

que o professor fale tudo isso para os alunos. 

Primeiramente, o professor deve ter uma empatia com o aluno, gerando um ambiente acolhedor e 

seguro. Depois, ele precisa ser sincero e buscar quebrar mitos acerca da avaliação, demonstrando 

compreensão para com as inseguranças do aluno. 

O professor deve repassar o conteúdo de maneira que os alunos se sintam preparados para a avaliação, 

tentar acalmar os alunos, deve procurar saber qual a melhor forma de aplicar essa avaliação. 

A boa relação aluno-professor. 

Que o professor perceba o nível de aprendizagem antes de avaliar. 

Professor se relacione, debata, converse com os alunos sobre o melhor método avaliativo. 

O professor deve comprometer-se em sanar todos as dúvidas dos alunos durante as aulas a fim de que 

os mesmo tenham tranquilidade ao serem avaliados. 

Que seja feita de uma relação de confiança. Conversar com o aluno e cobrar o que foi ofertado e não 

além disso. 

3. Que as avaliações sejam processuais e dinâmicas e que sejam utilizados diversos 
modos de avaliar ao longo do semestre. 

Acredito seja um momento em que só o professor avalie como, por exemplo, uma prova. Mas que dê 

para o aluno expressar seu conhecimento, em uma prova dissertativa, por exemplo. 

Que sejam avaliações múltiplas e gradativas, não apenas provas objetivas. 

Geralmente, no meu caso, eu me sinto mais ansiosa ou receosa quando não me sinto segura, ou 

quando, tenho que participar de debates. 

Uma pluralidade maior de avaliações no sentido de não comprometer os alunos mais introspectivos 

e/ou tímidos, pois mesmo que sejamos graduandos e futuros professores que deverão se posicionar 

numa turma, tais competências de oratória ou debates podem ser desenvolvidas ao longo de todo o 

curso e não ser imposto logo no primeiro semestre. 
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3. Que as avaliações sejam processuais e dinâmicas e que sejam utilizados diversos 

modos de avaliar ao longo do semestre. 
Ao longo do semestre o aluno ser avaliado das mais diferentes formas, acredito que assim, o conteúdo 

da disciplina será melhor aprendido e o aluno terá muitas oportunidades de ter um melhor 

desempenho. 

Seminário em que o professor auxilie nas apresentações, autoavaliação, trabalhos individuais acerca 

dos conteúdos apresentados. 

Adotar uma avaliação processual, ou seja, realizada ao longo do semestre e utilizando critérios 

diferenciados, como: frequência, prova dissertativa, seminários, participação... Sendo cada 

instrumento com um "peso" específico. 

Avaliação oral com participação do professor. 

Todos são importantes, mas acho que levar em conta a participação do aluno em dias normais, é muito 

relevante. 

Por mais difícil que pareça ser, seria interessante que o professor oferecesse mais de um meio de 

avaliação, buscando entender os medos e anseios de todos os alunos. 

Que seja processual e dinâmica. 

Que a avaliação seja realizada no decorrer da disciplina através de observações quanto às práticas do 

aluno (discurso, participação, entrega de trabalho, apresentações, etc). 

Provas pesquisadas. 

Sugiro que seja obrigatório cada professor deixar claro desde o início quais serão seus métodos de 

avaliação - no projeto da disciplina - e como eles contribuem para o aprendizado. Sugiro também 

sempre o uso de mais de uma forma de avaliação. 

Depende muito do aluno, existem alunos que gostam mais de falar e outros de escrever. 

Avaliações gradativas, como produções de texto ao longo do semestre ou avaliações mais dinâmicas 

que não exponham apenas algumas pessoas. 

Em que o professor veja somente o que o aluno aprendeu. 

Eu tenho menos dificuldade em apresentar seminários, meu único problema é trabalhar em grupo 

devido a falta de responsabilidade e compromisso dos participantes. 

Uma forma avaliativa que dê a liberdade do aluno se expressar e mostrar o que compreender que possa 

oferecer auxílio de material de pesquisa. E a compreensão do professor na discussão dos conteúdos da 

forma de debate em sala. Oferecer uma oportunidade de nova avaliação através de outro método, 

quando o aluno não for tão bem. Ex: prova objetiva e em um segundo momento uma subjetiva. 

Avaliação por meio de debates e interação em aula, sem aviso prévio, seria o ideal no meu ponto de 

vista. 

Possibilidade de consulta anterior, processo aberto de questões. 

Portfólio é uma forma de avaliação que me deixa menos tensa. 

Avaliação processual ao invés da pontual, por exemplo portfólios; diário de campo; relatório. 

Avaliações são necessárias, só que é preciso esclarecer que os instrumentos é que precisam ser melhor 

utilizados, que não seja somente provas-seminários, mas que seja oportunizados outros, tais como, 

estudos de casos, pesquisas bibliográficas, trabalhos individuais com apresentações orais. 

Atividades processuais significativas e não exaustivas e ameaçadoras. 

Não deixar as provas unicamente para o fim do semestre; isso ocasiona (...) 

Acredito que avaliações ao longo da disciplina se torna mais eficaz do que uma única avaliação. 

Aprendizagem acontece durante as aulas e durante esse processo que deve ser avaliado e não apenas 

com uma prova. 

Auto-avaliação, debate. 
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3. Que as avaliações sejam processuais e dinâmicas e que sejam utilizados diversos 

modos de avaliar ao longo do semestre. 
Provas orais e debates. 

4. Avaliações que fujam do modelo tradicional de ensino e que permitam que o aluno se 
expresse livremente sobre o que tem aprendido. 

Liberdade para o aluno decidir quando estará pronto para se apresentar. 

O ideal é que o professor não pareça querer que o aluno saiba tudo de modo decorado. 

Que os professores não coloquem tanta pressão ou expectativas nos alunos quando se trata da 

avaliação. Alguns professores tratam os momentos de avaliação como se fosse definir o resto de sua 

vida. 

Não ser revelado que será uma avaliação. 

Procurar não "aterrorizar" os alunos, dizendo que a avaliação será difícil e não "apressar" o aluno 

durante a avaliação. 

Avaliação que possibilitem a expressão individual e que fujam do tradicionalismo das provas escritas. 

O aluno está em constante avaliação. Aulas dialogadas que avaliem os alunos em discurso e produções 

livres, com embasamento teórico norteado, mas não imposto. Estudamos o construtivismo, mas não o 

vivemos. 

A pessoa sempre fica tensa com a palavra "AVALIAÇÃO" no entanto é preciso mudar a ideologia de 

que esse é um instrumento para reprovar e classificar o aluno, mas sim um precioso instrumento para 

verificar as deficiências e melhorar o desempenho. 

"Provas" não com o caráter reprovatório ou aprovatório mas sim para medição do conhecimento e se 

preciso, reforçar ou revisar aquelas dúvidas comuns a turma. 

Avaliação direta, onde o avaliado possa se expressar livremente sobre o assunto contido nela. 

Penso que é fundamental que a avaliação não busque a punição e que seja construída junto com os 

próprios alunos. 

Uma avaliação em que o aluno possa refletir e comentar sobre sua aprendizagem durante a disciplina, 

que não precise testar conceitos ou fórmulas ou aplicar as respostas de acordo com o que o professor 

solicita. 

Oportunizar que cada aluno possa livremente deixar cada um se avaliar. 

Não nomear como prova ou avaliação; trazendo atividades lúdicas e de interesse dos alunos. 

Que ela aconteça de maneira espontânea. 

As avaliações que levem em consideração nossa individualidade, criatividade, pensamento crítico e 

reflexivo e nossa forma de compreensão dos conteúdos articulados com as vivências. 

5.Não existe formas de avaliar sem que se sinta ansioso. 

Acho que no meu caso é muito difícil pois eu sofro de ansiedade. 

Não tem como uma avaliação deixar de causar transtorno a uma pessoa ansiosa. 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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APÊNDICE I – Perguntas às professoras e suas respectivas respostas 

 

6. Ao avisar que irá aplicar uma avaliação, o (a) senhor (a) nota que seus alunos ficam 
desconfortáveis com a notícia? 

Sim. Ficam ansiosos, com medo da prova. Ainda não veem a avaliação como um instrumento de 

verificação do conhecimento e promoção da aprendizagem.  

Não. 

Uma parte deles. Alguns dizem/revelam ficar nervosos ou apreensivos, outros fazem várias perguntas, 

com detalhes, parecendo estar ansiosos. 

Sim. Demonstram preocupação, procuram realizar perguntas sobre avaliação, qual metodologia, quais 

recursos serão utilizados. Perguntam todos os detalhes. Fazem brincadeiras solicitando que o professor 

dispense o aluno da prova. 

7. No momento que o (a) senhor (a) aplica a avaliação, percebe alguma alteração no 
comportamento em seus alunos? 

Sim. O dia da prova é um dia diferente para o aluno. Ficam tensos, chegam mais cedo, mostram-se 

muito agitados. 

Não. 

Em alguns. Em caso de avaliação oral, alguns dizem estar nervosos, outros demonstram a apreensão 

no modo como expressam suas ideias/conteúdos e no semblante e gestos. Na avaliação escrita, alguns 

também revelam estar nervosos, dizendo isso ou no horário que chegam, na carteira que escolhem com 

certa ansiedade, na consulta ao textos até o último momento (quando não é avaliação com consulta), 

nas perguntas que fazem ao entregar as avaliações. 

Sim. Alguns alunos demonstram desconforto, ficam inquietos (inquietação motora). Já houve situação 

em que uma aluna me chamou e relatou que não estava bem, não conseguia lembrar do que tinha 

estudado. 

8. Ao entregar os resultados das avaliações, o (a) senhor (a) percebe alguma alteração no 
comportamento em seus alunos?  
Sim. É um dia mais tranquilo em comparação com o dia da prova. As avaliações são comentadas e 

dúvidas são tiradas. 

Não. 

Em alguns. Alguns "adoram" o resultado, ficam felizes, comemoram. Outros ficam aparentemente 

tristes e preocupados. Peço sempre que analisem minhas correções e que tirem quaisquer dúvidas 

quanto a elas. É um momento para trabalhar um pouco mais sobre alguns conteúdos vistos. 

Sim. Quando tiram nota boa, alguns demonstram expressão clara de alívio, como se tivessem 

esperando algo ruim. Alguns, relatam que não sabem o que acontece porque estudam e na hora da 

prova não conseguem produzir nada. 

9. Quais os fatores que o (a) senhor (a) acredita que atrapalham seus alunos no momento da 
avaliação da aprendizagem? 

Ansiedade. Ela interfere no curso do pensamento. Os alunos sabem mas esquecem. 

Apesar dos esclarecimentos anteriores, a expectativa algumas vezes atrapalha. 

Insegurança quanto ao conteúdo, medo de errar, e, às vezes, eles revelam não ter muita prática na 

Faculdade com avaliação em que tenham que escrever artigos, por exemplo. 

Tensão, nervosismo, falta de dedicação (estudo). 
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10. O (A) senhor (a) acredita que o passado escolar de seus alunos influencia no que eles sentem 
em relação à avaliação da aprendizagem? 

Com certeza. Até porque eu não faço pressão, levo as avaliações com tranquilidade. Eles trazem uma 

história de medo da avaliação. 

Com certeza.  

É possível que sim. 

Sim. Um histórico difícil na avaliação marcará negativamente o sujeito em situações similares. A 

avaliação, infelizmente, ainda é utilizada como instrumento de controle do aluno. Alunos e professores 

"esquecem" o caráter pedagógico da avaliação e focam-se no caráter excludente (a avaliação é vista 

como instrumento somente de aprovação ou reprovação). 

11. Por favor, cite algumas dificuldades que seus alunos relatam em relação às avaliações em 
suas turmas e turnos: 

No turno diurno, reclamam de provas objetivas e de seminários. Falam que há seminários em excesso 

no curso. Quando eu ensinava à noite, os alunos preferiam as provas objetivas porque estavam 

cansados de um dia de trabalho. 

Sem resposta. 

Nunca ter escrito artigo acadêmico; Dificuldade em fundamentar teoricamente as reflexões 

apresentadas; Medo de falar em público; Dificuldade na divisão de tarefas com alguns colegas. 

Esquecimento do que estudou, tensão, não conseguir raciocinar, sintomas físicos como sudorese. 

12. Sugestões para uma avaliação da aprendizagem livre de traumas, em que o próprio 
momento avaliativo não ocasiona ansiedade e/ou medo: 

Conduta do professor e novas experiências para transformar as experiências do passado. 

Esclarecimentos sobre os critérios e tipos de avaliação. 

A própria experiência de avaliar e de ser avaliado é importante e deve ser assumida por todos e não 

negada para fugir do "problema". Diversificar as modalidades de avaliação (oral, escrita, em grupo, 

individualmente) traz diferentes desafios e permite atender diferentes perfis de alunos e tipos de 

conteúdo. 

Tentar conscientizar o aluno do caráter pedagógico da turma; promover um ambiente em que o aluno 

sinta-se à vontade em se expressar; oferecer alternativas de avaliação; discutir com eles os modelos 

avaliativos, de modo que possam participar, na medida do possível, da escolha dos instrumentos 

avaliativos; discutir resultados da avaliação e propor alternativas para outra expressão da 

aprendizagem do aluno. 

Fonte: Pesquisa aplicada 
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1. A coordenação acredita que o passado escolar do aluno, relacionado à prática da 
avaliação da aprendizagem, pode influenciá-lo na graduação? Em caso afirmativo, 
explique o porquê: 

C1: Sim, pois o aluno traz essa experiência que o levou a construir uma concepção sobre avaliação, 

que irá permear a sua experiência no ensino superior, podendo ser perpetuada ou refutada pelas 

vivências nessa nova etapa do processo escolar. 

C2: Acredito que pode influenciar devido as diversas formas de avaliação que o aluno passa durante o 

ensino fundamental. Então se ele tem uma avaliação, se ele é acostumado durante toda essa sua 

trajetória escolar com a avaliação punitiva por exemplo, onde ele tem a perspectiva de que a nota é o 

mais importante, ele chega, pode chegar aqui na faculdade com essa perspectiva. 

2. O que a coordenação pensa ser necessário para que o aluno de Pedagogia utilize de 
forma positiva a avaliação da aprendizagem quando ele se tornar professor? 

C1: Penso que o aluno deva estudar em profundidade os principais autores que trataram dessa 

temática, fazendo análise de todos os elementos que compõem a avaliação, de forma a adquirir 

referenciais que possibilitem desconstruir as concepções de senso comum e adquirir uma postura 

científica diante dessa prática, incluindo uma análise críticas das formas negativas de avaliação 

existentes. 

C2: Eu acho que é interessante que na formação a gente consiga, eu acho que essa é a maior 

dificuldade dos cursos de Pedagogia, colocar em prática aquilo que a gente pretende que os nossos 

alunos façam. Que a avaliação seja formativa e não somatória, que a avaliação seja um processo 

contínuo ao longo e que ela seja no sentido diagnóstica para a aprendizagem. Mas eu sinto que essa é 

uma dificuldade. Se nós não conseguirmos implementar isso durante a própria formação do pedagogo, 

ele vai acabar reproduzindo essa mesma avaliação a qual ele foi vítima no ensino fundamental, vítima 

na faculdade. Ele vai continuar reproduzindo. 

3. O que a coordenação pensa sobre transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à 
avaliação da aprendizagem? 

C1: Penso que o processo de ansiedade é mais amplo do que aquele ligado à avaliação e acompanham 

os indivíduos nas suas mais variadas vivências, especialmente, na nossa sociedade capitalista, que 

privilegia o individualismo e a concorrência entre os seres humanos; onde as condições de promoção e 

avanço nos espaços sociais só são possíveis para aqueles que demonstram o domínio dos 

conhecimentos e habilidades definidos por esses parâmetros sociais. Portanto, a avaliação representa 

possibilidades ou limitações aos indivíduos e, dessa forma, vão potencializar os processos de 

ansiedade pré-existentes ou desencadear esses processos.  

C2: Penso que o medo ou mesmo a ansiedade sobre as avaliações são resultado tanto de experiências 

ao longo da escolarização anterior (mas também atual) quanto das diferenças individuais, pois cada 

aluno tem diferentes formas de lidar com cobrança, os métodos avaliativos e seus resultados. Muitas 

vezes a avaliação também pode se inserir num quadro geral de ansiedade do aluno, se tornando mais 

uma fonte de ansiedade. 
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4. Segundo a coordenação, qual a forma que o professor deve lidar com alunos que 
sofrem com os possíveis efeitos causados pela ansiedade e/ou pelo medo durante a 
prática da avaliação da aprendizagem? 

C1: De maneira geral, os professores devem trabalhar com diferentes instrumentos avaliativos, 

proporcionando aos alunos desenvolver e utilizar diferentes recursos para elaborar o conhecimento, 

desde a oralidade - com discussões em grupo e apresentação de seminários e aulas dialogadas, com 

lançamento de questões para que os alunos participem e consigam delinear os conhecimentos que 

estão sendo elaborados; pesquisa - realização de pesquisas complementares às leituras realizadas em 

sala; escrita - confecção de resumos, resenhas e avaliação escrita para desenvolver a criação de 

sínteses dos conteúdos abordados. Em cada uma dessas avaliações, deve-se deixar claro para os alunos 

quais os aspectos precisam ser desenvolvidos, para que se sintam seguros no desenvolvimento das 

atividades. Além disso, colocar-se sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas e retomada dos 

conteúdos. Oferecer novas oportunidades de avaliação para recompor alguma defasagem percebida em 

alguma etapa. Dessa forma, a avaliação se constitui num processo de estudo constante durante todo o 

desenvolvimento da disciplina, direcionando os alunos para os estudos e aprofundamentos dos 

conhecimentos definidos na sua ementa. Para os alunos que manifestem uma ansiedade ou medo mais 

agudo, o professor deve estabelecer o diálogo mais próximo, sobre essa dificuldade e se colocar como 

parceiro na superação do problema. 

C2: Aí a gente tem que ver como é que o professor está utilizando, quais são os métodos de avaliação 

que o professor está utilizando. Aqui na pedagogia por exemplo, a gente tem uma fama de não utilizar 

muito a prova e por conta disso, quando um professor diz que vai fazer uma prova, usar esse 

instrumento, o aluno estranha, mas no sentido de que varia muito de professor para professor. Quando 

a gente está falando da avaliação como prova, geralmente há uma expectativa diferente. Essa avaliação 

é sentida pelos alunos como naquele momento estou passando por um crivo diferente de outras 

avaliações e eu acho que aí o desafio é quebrar com essa perspectiva do professor estar utilizando a 

participação em sala de aula, do professor estar utilizando a leitura que os alunos trazem quando um 

professor coloca um seminário e avalia ao conhecimento que o aluno construiu ao longo da disciplina 

através da forma como ele propõe o seminário, ele tá avaliando, mas como a gente vem de uma longa 

tradição de que parece que avaliação é sinônimo de prova, a gente tem dificuldade de lidar com isso 

aqui no curso de pedagogia também. Então é um instrumento mas a prova em si acaba gerando uma 

certa ansiedade dos alunos em relação a ela. Mas é utilizada, os professores utilizam em sua grande 

maioria, das diversas áreas, utilizam a prova também como instrumento. 

5. A coordenação conhece os recursos que a universidade oferece para auxiliar alunos 
que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação da 
aprendizagem? Se a resposta for afirmativa, quais são estes recursos? 

C1: Sim. A Pró-Reitoria de Assuntos estudantis disponibiliza os serviços de psicologia, 

psicopedagogia e psiquiatria, que podem acompanhar os alunos com transtornos de ansiedade. Na 

Semana de Integração dos alunos, do semestre letivo 2016/02, esses recursos foram apresentados aos 

alunos e eu indiquei a coordenação do curso como um espaço para iniciar o acompanhamento dessas e 

quaisquer outros tipos de dificuldades.  

C2: Olha, relacionado especificamente a avaliação da aprendizagem confesso que eu não tenho 

conhecimento dessa relação. O que a gente indica os nossos alunos, mas aí é de uma forma geral ao 

acompanhamento psicológico que acontece pela PRAE e pela própria clínica de psicologia da UFC. 

Então, quando por outros motivos e também relacionado ao processo de ensino e aprendizagem, isso 

gera alguma ansiedade, a gente costuma indicar os alunos a procurarem esses serviços especializado, 

sem contar que aqui na coordenação a gente acaba fazendo uma mediação entre os professores e os 

alunos e muitas vezes inclusive, no sentido dessa tranquilização em relação ao processo. Então aqui a 

gente tem um atendimento muito de perto com os alunos, mas mais relacionados aqueles que se 

sentem a vontade para procurar. 
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6. Os alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação da 
aprendizagem costumam procurar a coordenação? Se a resposta for afirmativa, por 
quais motivos? 

C1: Nesses cinco meses em que estou na coordenação do curso, não houve nenhuma procura pela 

coordenação por esse motivo. 

C2: Eu não posso dizer que se refira a transtornos, mas por exemplo, as queixas que os alunos vem 

geralmente é em relação a divergência entre a avaliação que o aluno faz dele e a avaliação que o 

professor efetivamente fez do aluno. Então geralmente aqui na coordenação a gente recebe mais esse 

tipo de queixa, mas pensando bem nos atendimentos que eu faço aqui não há muitas queixas em 

relação aos métodos, se o professor usa prova, se o professor usa seminário, mas muitas vezes de 

divergência. Por exemplo, o nosso caso maior de reprovação entre os alunos ele é muito mais comum 

em relação por falta, que o aluno não é assíduo, que o aluno não conseguiu chegar a tempo, do que 

efetivamente pela questão da avaliação. O nosso índice de reprovação é baixo quando se trata de nota, 

por exemplo. 

7. Os professores que possuem alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou 
medo ligados à avaliação da aprendizagem costumam procurar a coordenação? Se a 
resposta for afirmativa, por quais motivos? 

C1: Nesses cinco meses que estou na coordenação do curso, não houve nenhuma procura pela 

coordenação por professores que têm alunos com transtorno de ansiedade. 

C2: Não, a gente não tem procura dos professores. Geralmente, se tem em sala de aula, os professores 

resolvem e não chegam a procurar a coordenação. 

8. Que ações a coordenação do curso de Pedagogia desempenha para lidar com alunos 
que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação da 
aprendizagem? 

C1: Até esse momento, não foi feita nenhuma ação em relação a alunos que sofrem com transtornos 

de ansiedade ou medo em relação à avaliação.  

C2: Pois é, em relação a esse medo, eu não identifico esse medo. Eu identifico muito mais 

divergências entre as avaliações, como eu te disse. Então em relação a avaliação da aprendizagem a 

gente não tem ações efetivas sobre os transtornos de ansiedade, mas a gente costuma trabalhar com a 

ideia da mediação. Por exemplo, em relação ao resultado final de disciplina, quando os alunos 

discordam da avaliação do professor a gente costuma conversar com os dois lados, com o professor e 

com o aluno, para diminuir qualquer dúvida em relação a esse processo e se for o caso, inclusive dar 

sugestões ao professor de como ele pode por exemplo recuperar o aluno, reorganizar o processo de 

aprendizagem para que o aluno tenha sucesso.   
9. Quais são as dificuldades que a coordenação do curso de Pedagogia encontra nos 
casos de alunos que sofrem com transtornos de ansiedade e/ou medo ligados à avaliação 
da aprendizagem? 
C1: Penso que a maior dificuldade até esse momento foi, justamente, não ter incluído, no escopo de 

trabalho da coordenação, essa temática, com ações que visem o esclarecimento da comunidade 

acadêmica. 
C2: Pois é, nesse caso também é uma resposta negativa. Eu, pelo menos, não consigo identificar esses 

casos. Eu sei que muito possivelmente é porque quando você coloca avaliação da aprendizagem está 

pensando no contexto todo, mas se você colocar por exemplo prova, eu sei que toda vez os alunos vem 

aqui. Eu já recebi alunos assim “professora , o professor fulano de tal vai fazer uma prova”. Aí eu digo 
que ele está totalmente no direito, é um instrumento válido de aferição do processo pedagógico que 

aconteceu e ele tá no seu direito. Ele fez alguma coisa ilícita em relação a prova? “Não, vai fazer 
prova”. Então faça a prova, estude e faça a prova, depois você comente com os professores o resultado 
da prova.  
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10. Há algum tipo de recurso que esteja disponível para dar suporte aos alunos que 
apresentam transtornos de ansiedade e/ou medo no momento da avaliação da 
aprendizagem? Se a resposta for afirmativa, quais são? 

C1: Especificamente, na coordenação, não tem nenhum recurso disponível. Conforme já indicado, a 

universidade possui apoio psiquiátrico, psicológico e psicopedagógico. 

C2: A gente não tem e eu desconheço na universidade. 

11. A coordenação acredita na necessidade de mudanças para que a avaliação da 
aprendizagem seja realizada de forma menos traumática?   

C1: É preciso mapear, primeiramente, como a avaliação está sendo implementada, para avaliar a 

necessidade de mudança. 

C2: Eu acredito que é necessário um processo inclusive dos professores universitários. Se você fizer 

essa pesquisa relacionado ao formato da avaliação, você vai ver que grande parte dos nossos 

professores e isso não é exclusivo da educação tem dificuldades a como avaliar. Então muitas vezes a 

gente segue a perspectiva, você vê que os professores seguem, a perspectiva de avaliação a qual eles 

foram submetidos e eles reproduzem esse processo de avaliação. Por exemplo, aos métodos de 

avaliação, né? Qual o peso dessas avaliações e eu sinto que essa é uma dificuldade em geral. Eu sinto 

muito mais a reclamação dos alunos em relação aos instrumentos se sentido “eu não fui devidamente 
avaliado” e a gente tem que lidar com essas questões do que ansiedade em relação a avaliação. O que 
eu sinto dos nossos alunos é que eles querem ser avaliados, então quando um professor faz uma 

avaliação consistente, que ele utiliza de instrumentos, dá retorno para os alunos e a partir desse retorno 

ele implementa inclusive “como é que eu posso fazer para que esse retorno atinja uma perspectiva 
positiva”, os alunos não vêm aqui na sala da coordenação reclamar sobre essa avaliação. Então eu 

acho que passa por uma melhor formação e aí eu digo formação no sentido pessoal dos professores, de 

se inteirarem sobre como se avalia os alunos desde a educação infantil até o ensino superior e eu acho 

que se a gente não muda isso no ensino superior, tampouco a gente vai conseguir que os nossos alunos 

que serão professores, eles consigam realizar uma avaliação de fato. 

12. Sugestões para uma avaliação da aprendizagem livre de traumas, em que o próprio 
momento avaliativo não ocasiona ansiedade e/ou medo: 

C1: Avaliação processual, com diferentes propostas avaliativas ao longo do semestre, com 

esclarecimentos constantes sobre o que está sendo avaliado e os conhecimentos necessários para 

atingir os objetivos gerais e específicos. Portanto, diluir o processo avaliativo junto às diferentes 

atividades que compõem a didática das aulas, estabelecendo um diálogo constante com os alunos, 

especialmente, nas devolutivas das atividades.  

C2: Pois é né? Eu fico sempre pensando na história da prova e faço prova com meus alunos e 

geralmente eu intercalo vários instrumentos. Eu acho que passa pela construção da avaliação como um 

processo não punitivo, passa pela construção da avaliação como parte do ensino e aprendizagem que é 

justamente aquilo que dá a tônica de que a aprendizagem está ocorrendo de maneira efetiva. E como a 

gente tem um processo que vem se construindo ao longo da própria história da educação de uma forma 

relacionado ao método, relacionado a classificação, a gente precisa na verdade romper com essa 

perspectiva. E isso tem que partir dos professores que estão na formação pra que isso aconteça lá no 

começo, lá no início né? Se gente não sair daqui desconstruindo a avaliação punitiva, a avaliação 

classificatória, a gente tampouco vai mudar lá na frente. 

Fonte: Pesquisa aplicada 

 


