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RESUMO 

 

A avaliação escolar tem significante importância no processo de ensino e 

aprendizagem e por esta razão deve ser estudada para implementação nas escolas. É neste 

sentido que a presente dissertação foi produzida, tocando a problemática da relação dos 

alunos com as avaliações escolares. Para desenvolvê-la, focalizei uma escola pública da 

cidade de São João Del Rei, com o objetivo de investigar as percepções dos alunos de um 

terceiro ano do ensino médio sobre as avaliações realizadas em suas aulas de Química. O 

motivo foi a professora da classe ter alegado que seus alunos apresentavam baixa autoestima 

em relação às avaliações, principalmente o ENEM. Então, decidi verificar o que estava 

acontecendo e formulei as seguintes perguntas: Quais as visões dos estudantes sobre as 

avaliações em Química? Eles têm baixa autoestima frente ao ENEM? Assim, procurei captar 

o que os alunos pensavam das provas utilizando a teoria da argumentação de Toulmin e 

complementos para analisar seus argumentos. Inicialmente realizei uma revisão bibliográfica 

sobre avaliação escolar e autoestima. Depois, coletei depoimentos escritos dos estudantes 

sobre diferentes avaliações e o ENEM, promovi um diálogo com a turma e realizei entrevista 

com um aluno particular. Os dados foram registrados por escrito e em áudio. Os resultados 

mostraram que os alunos analisam as avaliações, sendo muito frequente a emissão de 

julgamentos. A argumentação deles, no entanto, se mostrou mais intensa e complexa em 

relação aos trabalhos escolares e ao ENEM. Os dados sugeriram que eles veem relações entre 

as avaliações e a autoestima, admitindo que os problemas vivenciados fora da escola 

influenciam seus desempenhos e interesses. Dentre as avaliações investigadas, os trabalhos 

escolares foram os preferidos, revelando, assim, maior potencial para elevar a autoestima do 

alunado. Um dos alunos suspeitos de ter baixa autoestima não quis admiti-la, mas seu 

discurso revelou grande chance de que essa o estava influenciando no prosseguimento de seus 

estudos. As avaliações implementadas durante o período de realização desta pesquisa foram 

do tipo somativa. Para atuar mais na questão da autoestima dos alunos, sugerimos, ao final, 

que a professora experimente implementar a avaliação formativa em seu ensino. 

Palavras-chave: avaliação; estudantes de ensino médio; argumentos; autoestima. 

 

 

 



 
 

   

ABSTRACT 

 

The assessment in school has significant importance in the teaching and learning 

process and must be studied aiming its implementation. It is this way that the present 

dissertation was produced, touching the issue of the students´ relationships with the 

assessments. To its development, I focused a public school in the city of São João del Rei, 

Minas Gerais, Brazil, in order to investigate the views of third year high school students over 

the assessments in their chemistry classes. The reason was that the teacher of the class 

claimed that their students had low self-esteem regarding the official Brazilian system of 

evaluation, the ENEM. So, I decided to check what was going on and formulated the 

following questions: What are the views of the students about the assessments on their 

Chemistry classes? Do they have low self-esteem faced to the ENEM? I searched to capture 

the answers using the Toulmin's argumentation theory and additions to analyze the students´ 

arguments. Initially, I conducted a literature review about assessment in school and self-

esteem. Then I collected written reports from the students about different kinds of 

assessments and the ENEM, promoted a dialogue with the class and made an interview with a 

particular student. The data were written and audio recorded. The results showed that students 

evaluate the tests, and make judgments very often. Their arguments, however, were more 

intense and complex concerning the school works and the ENEM. The data suggested that 

they see relations between assessments and self-esteem, admitting that the problems 

experienced outside of school influence their performance and interests. Among their views, 

school works were the preferred form revealing their potential to raise the students´ self-

esteem. One of the students that I suspected to have low self-esteem did not admit it, but his 

speech revealed a great chance that it has been influencing his quest to progress through 

schooling. The assessment implemented during the period of this research were of the 

summative type.  In order to improve the students´ self-esteem, we suggest, in the end, that 

the teacher tries to implement formative assessments on her teaching. 

Keywords: student´s assessments; high school; arguments; self-esteem. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pessoas, objetos, lugares, atitudes, entre outros, são avaliados todos os dias por cada 

um de nós. O sujeito já acorda e avalia se ainda está com sono, se está com fome, se acordou 

na hora certa, se toma um banho ou não, qual roupa vestir...  Avalia as pessoas que encontra e 

quais delas podem ser suas amigas. Tudo que o cerca é avaliado. Pode-se notar então que a 

avaliação é um processo que faz parte da vida do homem e de sua natureza. Porém, em 

nenhum desses casos, é comum existirem reflexões sobre os contextos histórico, cultural, 

étnico, socioeconômico que influenciam as avaliações.  

Nós continuadamente avaliamos as coisas sem refletirmos sobre os critérios 

determinantes. Assim, o sentido de nossas avaliações assume a forma de julgamentos. Há 

outros tipos de avaliação que exigem mais comprometimento e trabalho, não são uma tarefa 

tão fácil como a de um julgamento, mas necessitam de um fundamento, de um planejamento e 

sua execução deve ser feita com cautela. A avaliação escolar é um exemplo. 

 

1.1. Os contextos iniciais da pesquisa 

 

Desde a graduação tenho um envolvimento com a avaliação escolar. Durante toda a 

minha vida escolar fui submetida a avaliações, como todos os alunos e alunas, porém, de certo 

tempo para cá, comecei a questionar se as tão comuns provas escritas permitem realmente 

avaliar o alunado. Por que não utilizar outros meios? Talvez até mais criativos, produtivos e 

que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. É muito importante encontrar 

maneiras diversas de avaliar os estudantes, uma vez que me pareceu sempre ser comum os 

alunos se sentirem intimidados com as provas escritas. Penso que os métodos avaliativos não 

podem ser simplificados em avaliações escritas, eles podem ser aplicados de diversas 

maneiras, podendo, assim, extrair dos alunos importantes informações e verificar se estes 

aprenderam ou não os conteúdos desenvolvidos.  Além disso, diferentes meios de avaliação 

podem atrair os estudantes à escola e aos estudos, deixando-os mais motivados para a 

escolarização e a vida profissional. 

 Estas questões que trago sobre a avaliação escolar tiveram início em minha 

participação no PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) durante 

três anos de minha graduação. Neste tempo trabalhei como bolsista em uma escola estadual na 
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cidade de Lavras e lá desenvolvia, juntamente com meu grupo, unidades didáticas para as 

turmas do ensino médio. Estas unidades compunham sequências de aulas ministradas sobre 

algum conteúdo da Química. Nelas, o grupo planejava, executava e avaliava as atividades 

realizadas em salas de aula, juntamente com o professor regente. Em todas estas unidades 

pensamos em não avaliar os alunos com provas escritas buscando explorar outros 

instrumentos. Então, refleti sobre a utilização de algo diferente para avaliar, como a produção 

de tirinhas (histórias em quadrinhos sobre os conceitos de química debatidos nas aulas), 

mapas conceituais, entre outras, onde os alunos pudessem expor o que aprenderam utilizando 

sua criatividade. Compartilhei isto com o grupo e as ideias foram colocadas em prática, com 

muito sucesso. 

Baseada nas experiências no PIBID, iniciei meu trabalho de conclusão de curso no 

qual investiguei a utilização de mapas conceituais como instrumento de avaliação para alunos 

de química no ensino médio. Neste trabalho, verifiquei que os mapas conceituais foram 

eficazes para avaliar os alunos e podem ser utilizados pelos professores de forma a contribuir 

para a aprendizagem dos estudantes, mas é necessária a formação dos docentes para que 

pratiquem estas modalidades em sala de aula, pois não estão habituados e nem têm 

conhecimento para fazerem isto. Depois destes trabalhos, decidi fazer um pré-projeto para o 

processo seletivo do curso de mestrado em educação da UFSJ que tinha como objetivo 

principal investigar a efetividade de diferentes instrumentos avaliativos, bem como seus 

aspectos positivos e negativos para a prática pedagógica e a aprendizagem. 

Sendo assim, entrei no mestrado e logo no início meu orientador pediu que eu 

participasse de uma reunião do PIBID na qual os bolsistas iriam apresentar os resultados de 

três atividades realizadas nas escolas envolvendo o tema “avaliação”. A primeira atividade se 

baseou nas seguintes perguntas: O que os alunos do ensino médio pensam sobre o ENEM? 

Como o ensino de química pode contribuir para que eles façam boas provas? Deste modo, os 

bolsistas foram até a escola, fizeram estas perguntas aos estudantes e trouxeram o registro 

fílmico para análise. A segunda atividade foi a análise de três avaliações realizadas pelas 

professoras supervisoras e a terceira atividade foi a análise de uma questão do ENEM. 

Presenciei toda a reunião e prestei bastante atenção na apresentação dos dados. Gravei 

todas as conversas e percebi a dificuldade que os alunos têm com o ENEM. Mas uma fala me 

chamou atenção: uma professora supervisora disse que alguns de seus alunos nem se 

inscreveram para o ENEM e que isto não tinha coerência, pois a inscrição é gratuita e a prova 

poderia garantir-lhes um futuro melhor, como o ingresso em um curso superior, por exemplo. 

Então, ela concluiu dizendo: “meus alunos têm baixa autoestima e não acreditam em si 
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mesmos, por isso nem vão fazer a prova do ENEM”. Ao interrogá-la posteriormente sobre o 

que achava ser baixa autoestima ela alegou: “baixa autoestima é quando a pessoa não 

consegue visualizar suas qualidades, ou seja, é incapaz de se sentir capaz”. A partir daí eu e 

meu orientador ficamos interessados nas relações dos alunos com as avaliações e na 

influência da autoestima em seus desempenhos. 

 

1.2. As perguntas e o objeto de estudo 

 

Partindo de minha história com as avaliações escolares e da identificação de um 

contexto local para realização de minha pesquisa, decidi investigar as percepções dos alunos 

sobre as avaliações realizadas pela professora mencionada acima e analisar a questão da 

autoestima conforme apontada por ela. Deste modo, as seguintes perguntas foram formuladas: 

Quais as percepções dos estudantes sobre as avaliações em Química? Os alunos têm baixa 

autoestima frente ao ENEM? É por esta razão que “nem vão fazer a prova”? 

Assim, iniciei meus estudos fazendo uma revisão sobre avaliação escolar e o conceito 

de autoestima, defini um meio para iniciar a coleta de dados, adotei um referencial para 

análise e os resultados foram direcionando meus passos seguintes. Deste modo, minha 

dissertação foi planejada e executada, chegando à sua organização em mais quatro capítulos. 

No segundo fiz uma revisão bibliográfica sobre a avaliação escolar e autoestima com o 

objetivo de aproximar o leitor ao tema desta pesquisa. No terceiro descrevi a metodologia do 

trabalho; no quarto analisei os dados e apresentei os resultados e, por último coloquei minhas 

conclusões. As referências bibliográficas e os apêndices vêm logo em seguida. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE AVALIAÇÃO ESCOLAR E AUTOESTIMA 

 

2.1. Aspectos teóricos 

 

Para melhor conhecer o tema deste trabalho, o item “aspectos teóricos” foi organizado 

com o objetivo de entender como se dá o processo de avaliação escolar, seus objetivos, usos e 

funções. Também sobre como deve ser assumida a prática pedagógica dos professores em 

relação à mesma, buscando o aprendizado e bom desempenho dos alunos. Os conceitos de 

avaliação formativa e somativa e suas respectivas funções, as mudanças que ocorreram ao 

longo dos anos em relação às avaliações, juntamente com os pesquisadores responsáveis por 

elas também foram ilustrados. Alguns referenciais que trabalham a avaliação escolar durante 

anos foram fundamentais para o texto, como: Luckesi (2008) e Alves (2013). Outros autores 

também foram citados: Sanmartí e Alimenti (2004), Krasilchik (2006), Tacoshi (2008), entre 

outros, destacando aspectos sobre o tema.  

   

2.1.1. Um olhar sobre a visão de Cipriano Luckesi com o tema avaliação escolar  

 

Luckesi é um estudioso do campo da avaliação educacional desde 1972 e participou de 

muitos congressos e encontros relacionados a essa temática. Foi através de muitos estudos que 

o autor foi, aos poucos, formulando epistemologicamente o conceito de avaliação 

educacional. Em seu artigo publicado em 1984, “Avaliação educacional escolar: para além do 

autoritarismo”, ele explicitou a avaliação diagnóstica como meio de ajuda na construção de 

uma educação para favorecer a democratização da sociedade. 

Durante anos, em toda a sua obra, Luckesi defendeu a ideia de que a avaliação da 

aprendizagem escolar não poderia continuar a ser interpretada como algo a parte, pois é parte 

essencial do processo de ensino e aprendizagem, sendo um dos elementos que o constitui. 

Portanto, o fenômeno da avaliação da aprendizagem escolar merece tratamento adequado e 

múltiplo, pois ela é um elemento subsidiário do projeto, do currículo e das ações pedagógicas.  

Assim, o autor foi se destacando no que diz respeito à avaliação da aprendizagem. 

Destaco um de seus livros: Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposições, que 

reúne um conjunto de artigos publicados em vinte e seis anos de pesquisa (1968-1994) e 
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resumo suas principais ideias no item seguinte utilizando a décima nona edição do livro 

publicada em 2008. 

Um aspecto impressionante na visão deste autor é a sua menção ao “terrorismo” 

praticado pelos professores entre os alunos por meio das provas. Vejamos o que ele descreveu 

como um comportamento docente comum:  

Os professores utilizam as provas como instrumentos de ameaça e tortura 

prévia dos alunos, protestando ser um elemento motivador da aprendizagem. 

Quando o professor sente que seu trabalho não está surtindo o efeito 

esperado, anuncia aos seus alunos: „Estudem! Caso contrário, vocês poderão 

se dar mal no dia da prova‟ (LUCKESI, 2008, p. 18-19). 

Assim, o comportamento dos professores associa o estudo ao bom desempenho nas 

provas, gerando medo nos alunos. A prova, então, é a razão do estudo! Ele disse também que 

pode acontecer de os professores produzirem provas para reprovar os alunos, seja utilizando 

um vocabulário distante ou elaborando questões com nível de dificuldade acima do que foi 

trabalhado em sala de aula. Estes fatores fazem a avaliação da aprendizagem escolar ser 

praticada de modo independente do processo de ensino e aprendizagem. As avaliações são 

realizadas como manda o sistema de ensino ou o próprio professor, e o que era para ser uma 

oportunidade de aprendizagem torna-se uma prova de resistência. 

 Luckesi (2008, p. 25, 66) também afirmou que “a verdadeira função da avaliação da 

aprendizagem seria auxiliar a construção da aprendizagem satisfatória” e “possibilitar uma 

qualificação da aprendizagem do educando”. O fato da avaliação ser centralizada nas provas e 

exames priva o significado da aprendizagem e do ensino como atividades significativas em si 

mesmas, o que significa dizer que, pedagogicamente, a avaliação da aprendizagem não irá 

cumprir sua função na melhoria e desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. 

A definição mais encontrada em manuais diz que a avaliação expressa um julgamento 

de valor sobre manifestações importantes da realidade, tendo como contrapartida uma tomada 

de decisão ou posição sobre o que está sendo avaliado e sobre o processo, no caso a 

aprendizagem (LUCKESI, 2008). Porém, no caso da prática atual da avaliação escolar o que 

ocorre é uma oposição à democratização do ensino, já que pouco tem contribuído para a 

permanência do aluno na escola e para a sua ascensão qualitativa. 

Cada ser humano, seja educador ou não, traz consigo uma opinião prévia sobre 

avaliação e há vários contextos pelos quais podemos nos referir a ela. Segundo Luckesi (2008, 

p. 69): “é um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de 

decisão”. Assim sendo, há três fatores que compõem a definição da avaliação e fazem com 



19 
 

   

que ela cumpra o seu papel: juízo de qualidade, dados relevantes da realidade e tomada de 

decisão.   

O juízo de qualidade é composto por afirmações ou negações sobre um objeto, que 

podem descrever sua natureza ou atribuir qualidades ao mesmo, um julgamento. No caso da 

avaliação, o professor tendo em mãos o resultado da aprendizagem dos alunos, compara estes 

com o julgamento que lhe convém e, então, atribui qualidades satisfatórias ou não. A segunda 

variável importante é ter um fundamento sobre os dados relevantes da realidade, ou seja, as 

qualidades atribuídas ao objeto são exclusivamente pertencentes a ele e não a quem as atribui.  

A tomada de decisão é o terceiro fator e se refere a qual decisão tomar em relação à 

aprendizagem do aluno. Ao tomar a decisão, o ato de avaliar completa seu ciclo constitutivo 

(LUCKESI, 2008, p. 70-71). Uma observação que faço é que nas escolas parece prevalecer o 

“juízo de qualidade”. 

O autor ressaltou também que com a avaliação da aprendizagem o professor poderá 

estar atento ao desenvolvimento de seus alunos e, a partir da mesma, analisar se seu trabalho 

rendeu bons frutos e que desvio está apresentando. É através das notas que os alunos 

começam a se motivar em relação aos estudos e ao desenvolvimento escolar. A partir do 

momento em que o sujeito percebe uma evolução em seu processo, ele se sente mais 

motivado e atraído pelo ambiente escolar. 

Provas e exames estão voltados ao julgamento (exclusão) enquanto avaliação é aliada 

ao acolhimento (transformação). Segundo Luckesi a prática escolar chamada de avaliação da 

aprendizagem tem pouco em comum com a avaliação. Ela se caracteriza por provas e exames, 

julga os alunos e concede notas, classificando-os em termos de melhores e piores, aprovados e 

reprovados. Esta característica das provas e dos exames é proveniente da época das 

pedagogias jesuítica (séc. XVI), comeniana (séc. XVII) e lassalista (séc. XVII e XVIII), que, 

por mais que apresentassem condições favoráveis para o ensino, se constituíam pela exclusão 

e marginalização da maioria da sociedade.  

Esta prática de exames e provas era difícil de ser transformada, pois apresentava uma 

relação de compatibilidade com as características da sociedade burguesa que se baseavam em 

explorar o trabalho excedente do outro. A lei burguesa da época limitava a liberdade e a 

igualdade entre as pessoas. Neste contexto, qualquer ato se dava de maneira autoritária e 

seletiva, e os atos pedagógicos não ficavam fora dessa realidade (LUCKESI, 2008, p. 169-

170).  

Neste sentido, é essencial diferenciar avaliação de julgamento: 
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[...] o julgamento é um ato que distingue o certo do errado, incluindo o 

primeiro e excluindo o segundo. A avaliação tem por base acolher uma 

situação, para, então (e só então), ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-

lhe suporte de mudança, se necessário. A avaliação como ato diagnóstico 

tem por objetivo aquilatar coisas, atos, situações, pessoas, tendo em vista 

tomar decisões no sentido de criar condições para a obtenção de uma maior 

satisfatoriedade daquilo que se esteja buscando ou construindo (LUCKESI, 

2008, p. 172-173). 

Dar suporte ao erro do aluno pode abrir caminhos à construção de acertos e, 

consequentemente, trazer mudanças ao processo, indo do diagnóstico à aprendizagem.  

Assim, transportando esta compreensão para a aprendizagem, o autor afirmou que podemos 

entender a avaliação da aprendizagem escolar como um ato amoroso, o que já era para ser. 

Acredito que se o professor incorporasse esta visão de avaliação à sua prática 

pedagógica, a relação dos alunos com as avaliações teria um sentido diferente do que o que 

vemos nas escolas de hoje. Não só com as avaliações, mas com a escola, com os colegas, com 

os professores, na família. Mudaria a relação deles com o mundo. 

 

Objetivos e usos da avaliação 

 

De acordo com Luckesi (2008), a avaliação da aprendizagem na escola tem 

praticamente dois objetivos: ajudar o aluno em seu desenvolvimento pessoal e responder à 

sociedade sobre a qualidade do trabalho educativo realizado. Os seguintes cuidados foram 

apontados:  

 Articular o instrumento com os conteúdos planejados, ensinados e 

aprendidos pelos educandos. Não se pode querer que o educando manifeste 

uma aprendizagem que não foi proposta nem realizada; 

 Cobrir uma amostra significativa de todos os conteúdos ensinados e 

aprendidos de fato, conteúdos que não são essenciais não devem nem mesmo 

ir para o planejamento, quanto mais para o ensino e, menos ainda, para a 

avaliação; 

 Compatibilizar as habilidades do instrumento de avaliação com as 

habilidades trabalhadas e desenvolvidas na prática do ensino-aprendizagem; 

 Compatibilizar os níveis de dificuldade do que está sendo avaliado com os 

níveis de dificuldade do que foi ensinado e aprendido. Um instrumento de 

avaliação da aprendizagem não tem que ser nem mais fácil nem mais difícil 

do que aquilo que foi ensinado e aprendido; 

 Usar uma linguagem clara e compreensível para salientar o que se deseja 

pedir, sem confundir a compreensão do educando; 

 Por último, construir instrumentos que auxiliem a aprendizagem dos 

educandos, seja pela demonstração da essencialidade dos conteúdos, seja 

pelos exercícios inteligentes, ou pelos aprofundamentos cognitivos propostos 

(LUCKESI, 2008, p. 178). 
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Sobre o uso da avaliação há alguns critérios que os professores devem considerar: 

 Coletar, analisar e sintetizar, da forma mais objetiva possível, as 

manifestações das condutas – cognitivas, afetivas, psicomotoras dos 

educandos, produzindo uma configuração do efetivamente aprendido; 

 Atribuir uma qualidade a essa configuração da aprendizagem, a partir de um 

padrão (nível de expectativa) preestabelecido e admitido como válido pela 

comunidade dos educadores e especialistas dos conteúdos que estejam sendo 

trabalhados;  

 A partir dessa qualificação, tomar uma decisão sobre as condutas docentes e 

discentes a serem seguidas, tendo em vista: a) a reorientação imediata da 

aprendizagem, caso sua qualidade se mostre insatisfatória e caso o conteúdo, 

habilidade ou hábito, que esteja sendo ensinado e aprendido, seja 

efetivamente essencial para a formação do educando; b) o encaminhamento 

dos educandos para passos subsequentes da aprendizagem, caso se considere 

que, qualitativamente, atingiram um nível satisfatório no que estava sendo 

trabalhado (Ibidem, p. 95). 

 

O autor enfatizou o ensino de conteúdos que são essenciais para o aluno e uma relação 

estreita entre eles e as avaliações, ou seja, avaliar o essencial que o aluno precisa aprender, e 

que isso seja medido para verificar se ocorreu a aprendizagem. O mais difícil, me parece, é o 

professor selecionar os conteúdos essenciais para o ensino, porque hoje em dia há muita 

informação e os professores têm dificuldades de separar o essencial do acessório. Então na 

formação docente temos que trabalhar isso bem. Outro critério importante apontado é a 

reorientação da aprendizagem caso o professor perceba que a mesma se apresentou 

insatisfatória, tentando praticá-la de outra maneira para a conquista de melhores resultados. 

2.1.2. A visão de Júlia Falivene Alves (2013)  

 

Após a leitura da obra “Avaliação Educacional – da teoria à prática” de Júlia F. Alves 

(2013), atividade proposta em uma das disciplinas do mestrado chamada “Fundamentos da 

Educação Brasileira”, percebi outros elementos para ampliar as reflexões em minha 

dissertação.  

A obra provocou uma discussão sobre a forma que a avaliação era realizada nas 

décadas de 1960 e 1970, conhecida até hoje como avaliação tradicional. Este modo de avaliar 

caminhava distante do processo de ensino e aprendizagem e tinha como objetivo central uma 

decisão de julgamento sob a forma de nota. Nesta perspectiva, o aluno tirava a nota que o 

professor impunha, sem nenhum tipo de critério e objetivo propostos. 

A visão dos educadores começou a se transformar principalmente a partir de 1980, 

quando grandes precursores começaram a divulgar suas concepções sobre educação e 
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mudanças a serem implementadas. Dentre eles estavam o austro-húngaro Rudolf Steiner, o 

suíço Jean Piaget, a italiana Maria Montessori, a argentina Emilia Ferrero e o brasileiro Paulo 

Freire. O primeiro foi o fundador da antroposofia, processo terapêutico educacional que 

considera o indivíduo como um todo integrado e recomenda ser assim tratado, desde criança, 

de forma a desenvolver sua personalidade levando em conta suas características físicas e 

psicológicas. O segundo é o criador da teoria do Construtivismo, que defende a busca de 

respostas pelo próprio aluno ao invés da transmissão pelo educador, tendo por base o 

conhecimento pré-existente, as discussões com os colegas e o próprio contexto em que está 

inserido.  

Maria Montessori destacou a importância da liberdade e do estímulo para o 

desenvolvimento físico e mental das crianças. Para ela, liberdade e disciplina caminham 

juntas. Adotou o princípio da autoeducação, que consiste na interferência mínima dos 

professores, pois a aprendizagem teria como base o espaço escolar e o material didático. 

Emilia Ferrero estudou a alfabetização, revolucionando a questão dos métodos tradicionais de 

ensino da leitura e da escrita. Também no contexto da alfabetização, Paulo Freire defendeu a 

ideia de que nenhuma pessoa aprende ou ensina se não for estimulada pela aflição e pela 

curiosidade. Alves (2013, p. 22) salientou que, atualmente, as mudanças e as discussões 

relacionadas à avaliação são influenciadas por estes pensadores.  

Aproximadamente dez anos depois, novos pensadores estrangeiros passaram a ser 

estudados por suas ideias mais adequadas às novas gerações de professores e alunos. Alves 

(2013, p. 22) lembrou que estes novos intelectuais nunca deixaram de citar em suas 

discussões os mencionados anteriormente. Entre estes estavam: Edgar Morin que apresentou a 

teoria da complexidade e a dos sete saberes necessários à educação do futuro; Philippe 

Perrenoud que discutiu sobre a formação para o desenvolvimento de competências; César 

Coll que fez um levantamento sobre os temas transversais, a formação e valorização do 

professor, a integração dos saberes e os procedimentos; Fernando Hernández sobre a 

transdisciplinaridade, o currículo por projeto e a transgressão; Bernardo Toro sobre o Código 

da modernidade, as sete competências mínimas para atuar no século XXI e a democracia e, 

por último, António Nóvoa que defendeu o professor e a formação continuada, remunerada, 

coletiva e no local de trabalho (ALVES, 2013). 

O resultado dessas novas ideias e métodos veio logo em seguida com a Reforma do 

Ensino no Brasil: a Lei n
o 

9394/96 e os onze princípios pedagógicos que a compõe. Alves 

(2013, p. 42) destacou que as teorias e práticas inovadoras dos pensadores mencionados até 
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aqui só chegaram efetivamente com a LDB de 1996, porém ainda se encontram em 

desenvolvimento nos dias atuais.   

Sabe-se que antigamente o sistema de avaliação era muito precário. Alves (2013, p. 

67) discutiu a avaliação educacional, relembrando como se dava o processo de ensino-

aprendizagem até pouco tempo atrás através da avaliação tradicional, referindo-se ao processo 

somativo. Aproximadamente na década de 1970 o sistema de notas (de 0 a 10) passou a ser 

utilizado como menções (A, B, C, D, E) e o processo de avaliação não era como o que 

definimos hoje, mas apenas uma verificação sem fundamentos, com características que 

excluíam alguns alunos. A autora disse que a avaliação somativa não foi excluída por 

completo das modernas escolas brasileiras. 

No sentido de enriquecer essa discussão, a autora situou esta prática pedagógica nos 

novos tempos e a caracterizou como sendo formativa ou qualitativa, por inserir-se no processo 

de ensino-aprendizagem o tempo todo. Ela observou que: 

[...] enquanto a avaliação tradicional é seletiva e excludente, a avaliação 

formativa, ao contrário, favorece a inclusão. [...] na avaliação formativa, o 

foco principal é cada aluno em particular, pois entre os seus princípios está o 

da equanimidade, ou seja, a percepção das possibilidades e necessidades de 

cada aluno, de como avaliá-lo e o que fazer com os resultados das 

avaliações, respeitando-os e atendendo-os (ALVES, 2013, p. 78, 80). 

Ela deu alguns exemplos de práticas que compõem a avaliação formativa, como: a 

autoavaliação do aluno, a avaliação dos seus colegas e a autoavaliação do professor e 

apresentou sugestões a respeito do planejamento desses tipos de avaliação (ALVES, 2013, p. 

87). A autora disse que compreender e desenvolver são estratégias essenciais para avaliar e 

destacou os comportamentos cognitivos classificados segundo a taxonomia de Bloom (1956): 

conhecimento; capacidades e aptidões intelectuais; aplicação; análise; síntese; avaliação. 

Lembrou que esta classificação de Bloom é adotada até hoje por educadores contemporâneos.  

A expectativa da educadora em questão é a de que o professor consiga planejar suas 

atividades levando em conta os diferentes saberes constituintes da competência a ser formada 

e, também, a importância dos alunos saberem as razões das atividades em que estão sendo 

envolvidos e quais serão os benefícios de seus resultados. Assim, ela questionou a prática da 

avaliação e convidou os professores a usufruírem de outros instrumentos de avaliação:  

[...] a apresentação oral do projeto e/ou pesquisa, debates sobre os temas 

neles abordados, prova operatória e/ou prova teste referentes aos seus 

conteúdos, portfólio do aluno e da equipe de alunos, apresentações teatrais, 

musicais, vídeos, história em quadrinhos, desenhos, charges etc., criados 

pelos alunos (ALVES, 2013, p. 118). 
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Para ela, o uso do portfólio não descarta a exploração de outros instrumentos 

avaliativos como as provas e os seminários. Tudo isso deve ser anexado a ele, quando for 

empregado. Alves (2013, p. 121) ainda fez uma explanação a respeito da elaboração de 

projetos e como se dá este processo, desde o planejamento até o conhecimento dos resultados, 

oferecendo sugestões, levantando questões e incentivando professores e alunos a utilizarem 

esta prática.  

E, em se tratando de prática pedagógica, ressaltou a importância de o professor fazer 

sempre uma autoanálise das atividades que pratica. Neste sentido, propôs uma atividade 

reflexiva para o professor pensar sobre várias questões, entre elas, se acompanha o processo 

de aprendizagem de seus alunos. Assim, o professor tem a chance de se autoavaliar. A autora 

ainda enfatizou a construção de modelos de autoavaliação para os alunos, permitindo que se 

atentem ao próprio desenvolvimento. Deste modo, a intenção da obra é auxiliar o professor a 

preparar seu plano de ensino e possibilitar aos alunos momentos mais produtivos em sala de 

aula. 

Para concluir, lembrou que o uso da avaliação formativa por parte dos professores é 

um problema presente no Brasil e em muitos países desenvolvidos e depende de vários fatores 

para frutificar como, por exemplo, políticas educacionais, apoio de dirigentes escolares e 

compreensão dos alunos. Observou, porém, que todos nós podemos colaborar para que 

mudanças positivas ocorram mais rapidamente e mencionou que se sente feliz e esperançosa 

quando pensa que há, além dela, mais pessoas sonhando com tais mudanças. Em seguida, 

remeteu uma mensagem às novas gerações: “[...] espero que sejam construtores e testemunhas 

da grande mudança e que sejam felizes trabalhando como educadores formadores para a vida, 

o trabalho e a cidadania” (ALVES, 2013, p. 158). 

Há várias questões em comum entre Luckesi e Alves. Pude concluir que, mesmo 

depois de mais de uma década, os problemas relacionados à avaliação são basicamente os 

mesmos. Sobre avaliação, Luckesi (2008, p. 25, 66) salientou que “a verdadeira função da 

avaliação da aprendizagem seria auxiliar a construção da aprendizagem satisfatória” e 

“possibilitar uma qualificação da aprendizagem do educando” e Alves (2013, p. 1) defendeu a 

avaliação como parte fundamental do método educativo no processo de ensino (orientação) e 

aprendizagem (formação). Luckesi enfatizou o papel da avaliação para a aprendizagem e 

Alves considerou isto e mais a influência da avaliação na orientação do ensino. Luckesi 

também me pareceu apontar nesta direção, porque a aprendizagem depende de um bom 

ensino, ou de sua adequação. 
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Os dois pesquisadores ilustraram a importância dos pensadores que contribuíram, de 

forma positiva ou não, nas mudanças ocorridas para a prática da avaliação. Luckesi falou 

sobre a influência das pedagogias jesuítica, comeniana e lassalista na utilização de provas e 

exames voltados ao julgamento dos alunos, já Alves apontou os principais pensadores que 

contribuíram positivamente na evolução das práticas educacionais como, por exemplo, Paulo 

Freire. A diferença entre os dois é que o primeiro apontou onde começaram os problemas e, a 

segunda, para quem começou a mudar isto. 

Luckesi (2008) e Alves (2013) convidaram os professores a utilizarem outros métodos 

avaliativos, o primeiro aconselhou os professores a construírem instrumentos que auxiliem a 

aprendizagem dos educandos, seja pela demonstração da essencialidade dos conteúdos, seja 

pelos exercícios inteligentes, ou pelos aprofundamentos cognitivos propostos. A educadora 

apresentou algumas ideias aos professores como: a apresentação oral de algum projeto com 

debates e provas referentes ao seu conteúdo, portfólio do aluno, apresentações teatrais, 

musicais, vídeos, história em quadrinhos, desenhos, charges, entre outros. Podemos ver que 

Luckesi tratou do assunto de um jeito mais teórico, estudando e escrevendo sobre a história da 

avaliação, já Alves aplicou na sala de aula os seus princípios de maneira mais prática.  

Os dois autores defenderam a construção e utilização de outros instrumentos 

avaliativos, mostrando que o mesmo discurso é apontado anos depois, isso me sugere que 

existem fatores que impedem mudanças em relação à prática avaliativa e acho que Alves 

apontou um destes fatores, as políticas educacionais. Ela afirmou que as mudanças se 

constroem através das políticas, mas isto é um problema a ser enfrentado pelas escolas, 

porque por mais que propostas do governo possam ser criadas, possivelmente ainda há a 

resistência de alguns membros da escola, inclusive dos professores, em mudar a prática 

avaliativa. 

A formação dos professores é um processo importante na questão da mudança no uso 

da avaliação, porém parece esquecida por muitas escolas e pelos próprios professores. 

Luckesi (2008) apontou os cuidados e os critérios que os professores devem seguir para que a 

avaliação seja voltada à transformação, mas os docentes têm que ter formação para 

conseguirem alcançar estes métodos. Somente uma formação continuada pode concretizar nas 

salas de aula estes propósitos. Quando o processo de ensino está interrelacionado com o 

processo de aprender, é o professor o responsável em apreender a totalidade das informações 

no interior da sala de aula, como por exemplo, as necessidades e possibilidades dos alunos. 

Neste sentido, a avaliação torna-se um processo de produção de conhecimento (DALBEN, 

1998, p. 45).  
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No interior das escolas, o papel dos supervisores pedagógicos também é essencial, 

pois podem organizar discussões a respeito com os professores, possibilitando um ambiente 

favorável à mudança. Além disso, como Alves já apontou, as políticas públicas poderiam 

colaborar e trabalhar junto a questão da avaliação, através de reorientação da postura docente 

nas salas de aula, procurando organizar o trabalho escolar e renovar as práticas pedagógicas, 

inclusive avaliativas dos professores.  

 

2.1.3. Outros autores 

 

Como vimos, a avaliação é um instrumento muito importante para o ensino, mas, em 

geral, pode apresentar certa dificuldade em sua aplicação e objetivos, tanto por parte dos 

professores, como dos alunos. Analisando as características da avaliação e suas relações com 

outras atividades de ensino e aprendizagem podemos reconhecer o tipo de formação do 

professor e é através destas atividades que os alunos adquirem significados sobre a ciência e 

como aprender e, assim, estuda-se o que é necessário e solicitado na avaliação. O professor 

pode até destacar determinados objetivos, mas os alunos reconhecem apenas aqueles que são 

cogitados na avaliação. Deste modo, várias pesquisas apontam que é o avaliando a variável 

mais significativa do desenvolvimento e planejamento de um currículo (SANMARTÍ; 

ALIMENTI, 2004, p. 120). 

Krasilchik (2006) disse que a avaliação é um precioso elemento para conhecer os 

objetivos do sistema educativo e, também, o que ele pretende obter de seus alunos. Uma das 

maneiras de conhecer o que se passa na escola é discutir e analisar a avaliação. A 

pesquisadora complementou que as avaliações são componentes importantes no 

estabelecimento de relações amigáveis ou conflitantes entre professores e alunos. 

Em analogia à aprendizagem, uma avaliação não tem por objetivo o registro de dados 

do papel escolar e, sim, a observação permanente das manifestações de aprendizagem para 

proceder a uma ação educativa que otimize os caminhos individuais.  Sendo assim, não julga 

ou classifica o percurso, mas sim facilita e beneficia a trajetória do educando (HOFFMANN, 

2012, p. 17). 

Segundo Campos e Guimarães “a avaliação da aprendizagem tem sido aplicada em 

sala de aula como um mecanismo que sustenta de forma lógica a organização do trabalho 

escolar e por este motivo tem legitimado o fracasso dos alunos” (CAMPOS, GUIMARÃES, 

2013, p. 1). Muitas vezes, vem sendo utilizada apenas como meio de registro, onde os alunos 

adquirem notas para passarem de nível, sem a preocupação se puderam ou não usufruir de um 
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ensino de qualidade. Vale ressaltar que os professores têm um papel importante nesta tarefa 

de fazer da avaliação uma prática fundamentada na aprendizagem dos seus alunos. Para isto, é 

importante que o docente avalie como está sendo sua prática no interior da sala de aula e no 

planejamento das atividades. 

Pode-se dizer que a avaliação é a maneira mais eficaz do professor obter informações 

sobre o seu ensino, permitindo-lhe conhecer onde o seu trabalho deixou de alcançar os 

resultados esperados e reconhecer onde e como os estudantes tiveram maior dificuldade 

(KRASILCHIK, 2006, p. 168). Em meio à dificuldade que vários educadores enfrentam ao 

tratar de como avaliar, Tacoshi (2008, p. 12), na figura 2.1, representou um modelo que 

demonstra que a avaliação não se dá em um vazio conceitual. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema mostrando as conexões entre as concepções de ciência, ensino,  

         modelo didático e de avaliação, extraído de Tacoshi (2008, p. 12). 

 

Este é o modelo teórico de educação que esta autora utilizou para dimensionar a 

avaliação como sendo algo que representa o meio pelo qual se entende a concepção de 

aprendizagem. Há uma riqueza de ideias, concepções e diversos aspectos e dados pessoais, 

desde transmissão de conhecimentos, relação aluno-professor e valorização do sujeito na 

sociedade.  

A complexidade no estudo da avaliação torna necessário aprofundarmos o seu 

significado e as suas características mais gerais. Outro passo importante seria identificar suas 

principais funções, as quais nos ajudarão a entender a riqueza das ações avaliativas.  

Vários autores relataram que as funções da avaliação podem ter um caráter social ou 

pedagógico, dependendo do tipo de decisão tomada. Por exemplo, as decisões de caráter 

social são guiadas a determinar o nível de conhecimento alcançado pelos alunos e certificá-

los, orientando e informando aos pais e a sociedade. Este tipo de avaliação é conhecido como 

somativa e tem a função de selecionar e orientar os alunos. Já as decisões de caráter 

pedagógico são as destinadas a apontar as mudanças que se desejam introduzir para que 

aconteça a aprendizagem. Seu objetivo é ajudar os alunos em seu próprio processo de 

construção do conhecimento e podem se referir tanto a mudanças que o professor deve seguir 
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para o melhoramento do processo de ensino, quanto a mudanças que os alunos devem 

promover em suas formas de aprender. As avaliações que anseiam determinar o estágio de 

conhecimento do aluno ao longo de uma unidade de ensino, no sentido de acompanhá-lo em 

suas dificuldades, são as denominadas atividades formativas (SANMARTÍ; ALIMENTI, 

2004, p. 121; TACOSHI, 2008, p. 14; ALVES, 2013, p. 80). 

Segundo Cowie (2012, p. 679), os professores são obrigados a realizar a avaliação em 

sala de aula com vários objetivos, como monitorar o sistema e responsabilização das escolas 

para informar o ensino e aprendizagem dos alunos e até para a entrega de prêmios de 

qualificação individual para os estudantes. A avaliação formativa, também conhecida como a 

avaliação para a aprendizagem, é um processo em que os professores reconhecem a 

aprendizagem dos alunos e os alunos respondem ao processo. Geralmente, a avaliação 

formativa é incorporada na interação professor-aluno, mas envolve também algumas tarefas 

planejadas: 

Uma avaliação é formativa quando a informação da avaliação é usada para 

melhorar o ensino e a aprendizagem. Na prática, a avaliação formativa 

depende da dinâmica de interação com o currículo, ensino e aprendizagem e, 

por sua vez, este é sustentado por uma concepção de aprendizagem, que 

significa saber se os alunos aprenderam. A orientação sócio-cultural chama a 

atenção para a temporalidade de aprender e saber o quê, por que e como os 

alunos estão aprendendo. Tudo isto tem implicações para conceptualizar a 

participação ativa do aluno na avaliação da aprendizagem (COWIE, 2012, p. 

679-680). 

De acordo com Sousa e Boruchovitch: 

[...] avaliar formativamente é comprometer-se com o encaminhamento do 

estudante para percursos que lhe permitam avançar em termos de 

compreensão dos novos conceitos, aperfeiçoamento dos conceitos prévios e 

de superação de dificuldades de aprendizagem (SOUSA; 

BORUCHOVITCH, 2010, p. 211). 

Perrenoud (1999, p. 18) salientou sobre o processo avaliativo a serviço das 

aprendizagens e da seleção que existe no sistema educacional vigente. Segundo o autor a 

avaliação pode assumir duas lógicas: estar a serviço da seleção ou a serviço da aprendizagem. 

A primeira acontece quando a avaliação cria hierarquias de excelência, onde a avaliação é 

realizada para obtenção de certificação. As provas tradicionais se revelam de pouca utilidade 

porque são as que criam uma hierarquia e a análise do erro é mais para a classificação dos 

alunos do que para identificação do nível de domínio de cada um, permitindo, assim, se dar 

boas e más notas, não informando muito como se operam a aprendizagem e a construção dos 

conhecimentos em cada aluno. Sobre a segunda lógica Perrenoud afirmou: 
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A avaliação formativa participa da renovação global da pedagogia, da 

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

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

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

atingem, portanto, unicamente a salvaguarda das elites. Elas se situam cada 

vez mais nos registros das práticas pedagógicas, do ofício do professor e do 

ofício do aluno! (PERRENOUD, 1999, p. 18). 

 

Os princípios da avaliação formativa são fundamentados no aspecto sociocultural de 

aprendizagem, que considera importante apontar a necessidade de os alunos serem 

participantes ativos e intencionais em práticas de avaliação em sala de aula. Embora poucos 

pesquisadores tenham procurado a visão dos alunos sobre suas experiências de avaliação em 

sala de aula, aqueles que fizeram assim, encontraram alunos críticos e construtivos sobre suas 

experiências.  

Cowie (2005) trabalhou durante dez aulas de ciências em uma escola da Nova 

Zelândia e usou a combinação de observação e entrevista para investigar as concepções dos 

estudantes sobre as avaliações realizadas por seus professores.  Os comentários dos estudantes 

chamaram a atenção porque destacaram as múltiplas consequências da avaliação sobre a sala 

de aula, como a importância da confiança e respeito, a influência de seus objetivos e 

motivações e questões de integridade de aprendizagem.  

Ainda neste estudo, o pesquisador relatou descobertas sobre como os professores 

faziam para descobrir sobre o aprendizado de seus alunos; o que os estudantes consideravam, 

por parte do professor, como um resultado útil de seu desempenho, como estavam envolvidos 

com a avaliação da aprendizagem e quais os impactos causados na aprendizagem dos alunos. 

Para os professores, apontou algumas estratégias para a inserção da avaliação formativa em 

sala de aula:  

 A criação de mais oportunidades para falar com os alunos sobre o seu 

trabalho e incentivá-los a fazer perguntas para ajudar a esclarecer o seu 

pensamento;  

 Instigar sugestões dos alunos de como melhorar a forma de trabalhar em sala 

de aula, principalmente como dar um “feedback” positivo para aumentar a 

motivação e persistência dos alunos;  

 O incentivo ao diálogo que oferece aos alunos oportunidades de refletirem e 

controlarem suas próprias ideias (COWIE, 2005, p. 145). 

Os professores enfrentam demandas concorrentes em suas salas de aula. Existem os 

imperativos para apoiar a aprendizagem de todos os alunos em sala de aula. Porém são 

pressionados pelo sistema e pela escola a apresentarem, como prestação de contas, provas que 

demonstrem a eficiência do seu trabalho. Por este motivo, o professor trabalha com as tensões 
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entre avaliação formativa e somativa. Ao contrário da avaliação formativa, pela qual se 

pretende melhorar a aprendizagem, o objetivo da avaliação somativa é medir e fazer um 

julgamento sobre a aprendizagem do aluno. Esta distinção, explica porque a avaliação 

somativa contínua não é avaliação formativa. A questão central para a carga de trabalho do 

professor é ou não uma tarefa para fins somativos e formativos (COWIE, 2012). 

Para atingir o sucesso em qualquer programa que anseie a avaliação formativa é 

extremamente necessária a clareza de propósitos, principalmente porque as tentativas de se 

fazer análises da qualidade do trabalho escolar estão diretamente vinculadas aos riscos de uso 

inadequado das informações obtidas, o que é comum acontecer (KRASILCHIK, 2006, p. 

169). Por isto, é importante que os educadores estejam conscientes dos conceitos de avaliação 

formativa e somativa (e da tensão existente entre elas), pois certamente uma delas estará mais 

presente em sua prática pedagógica. Então, é preciso que reflitam sobre as influências destas 

ações avaliativas na vida escolar de seu alunado.  

Sobre os educadores e futuros educadores, Alves apontou a necessidade de: 

 Considerarem a avaliação como um elemento essencial do processo 

educativo, inserida no processo de ensino (orientação) e aprendizagem 

(formação); 

 Reconhecerem a importância de também se autoavaliarem, bem como 

avaliarem a instituição onde atuam; 

 Aprimorarem os seus planos de trabalho e motivarem os esforços dos 

estudantes; 

 Compreenderem a responsabilidade ética do professor na elaboração do 

planejamento das orientações que serão dadas e das avaliações que aplicará 

nas condições e atitudes durante a realização da avaliação, no modo de 

transmitir a sua análise do desenvolvimento dos alunos e, finalmente, nas 

atividades que promoverá para a superação das suas dificuldades; 

 Considerarem a avaliação como “aliada” do professor e do aluno e não como 

momento de confronto e/ou de desconforto entre eles (ALVES, 2013, p. 1-

2). 

Esta autora orientou os professores a utilizarem as experiências de seus alunos, suas 

dúvidas e motivações, evidenciadas em atividades realizadas na sala de aula, sem considerá-

las certas ou erradas, mas, sim, avaliá-las como referências de novos empenhos que devem ser 

considerados no sentido da aprendizagem. Para alcançarem estas orientações é necessário o 

entendimento sólido das funções da avaliação.  

Sendo assim, prosseguindo o estudo sobre as funções da avaliação, Krasilchik (2006, 

p. 169) ainda salientou: ser um instrumento essencial na manutenção do sistema educacional; 

se apresentar como um instrumento de controle exercido por professores, sistemas 

educacionais e escolas que representam o poder e, por último, classificar os alunos, decidindo 
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quem passa de ano, quem ganha ou não uma bolsa de estudos, quem entra ou não em um 

curso.  

Chamizo também citou uma das principais funções da avaliação: “Uma forma de 

garantir que os alunos assumam a responsabilidade por seu processo de aprendizagem é por si 

só parte de avaliação” (CHAMIZO, 1997, p. 142). Silva e Moradillo (2002, p. 6) afirmaram 

que o objetivo da avaliação não é a atribuição de notas, e, sim, a facilitação da aprendizagem 

dos alunos e a orientação do ensino do professor: avaliação, ensino e aprendizagem tornam-se 

aspectos de um único processo educativo. 

Para Sanmartí e Alimenti, (2004, p. 121), a avaliação ainda pode ser classificada, ao 

longo do processo de ensino e aprendizagem, em: 

a. Avaliação inicial: visa coletar informações prévias sobre o conhecimento dos alunos e 

seus costumes no início do processo de ensino-aprendizagem, sua função é 

fundamentalmente diagnosticar; 

b. Avaliação ao longo do processo: tem por objetivo apontar as dificuldades que os alunos 

vão encontrar no decorrer do processo de construção do conhecimento; 

c. Avaliação ao final do processo: útil para definir os conhecimentos aprendidos pelos 

alunos, bem como determinar a qualidade do processo de ensino utilizado ao longo do 

curso. Tem por objetivo maior, melhorar o ensino através de planejamentos e propostas. 

Dá para notar que avaliação realmente é uma prática que deve ser refletida em sua 

execução. Estas três etapas podem ser implementadas durante um bimestre, por exemplo, em 

alguma unidade curricular. Primeiramente, o professor investiga o que os alunos sabem sobre 

determinado conteúdo, depois aponta quais as dificuldades encontradas por eles e, por último, 

avalia a qualidade do ensino e o que os alunos aprenderam.  

Assim sendo, a avaliação, unida ao processo de ensino e aprendizagem, pode ser feita 

de diversas maneiras, não só através de provas escritas. O professor pode ter outras opções 

para avaliar seus alunos. Sobre isto, Santana e Barbosa (2011, p. 2) salientaram que é muito 

importante encontrar maneiras alternativas de avaliar os alunos, uma vez que a avaliação 

escrita ainda é tradicionalmente usada pelos professores. Este tipo de avaliação pode não ser 

suficiente no sentido de alcançar todas as possibilidades de avaliar os alunos, pois não oferece 

a eles a chance de usar sua criatividade e não lhes dão espaço para tentar articular mais suas 

ideias. É importante um sistema de avaliação que promova a participação ativa dos alunos, os 

avaliando não apenas quantitativamente, mas, também, qualitativamente.  

Sobre o ato de avaliar, Dalben mencionou que:  
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[...] depende da percepção que cada um tem de si, de sua prática pedagógica 

e de sua própria relação com a escola. Exige a reflexão do papel da escola na 

sociedade atual, da natureza e do âmbito do conhecimento escolar, reflexão 

sobre o seu próprio papel mediante do conteúdo que se veicula e enquanto 

mediador na relação do aluno com esse conhecimento. Exige o 

conhecimento do aluno e da sociedade, conhecimento do hoje, do ontem e 

ainda uma capacidade de prescrever um futuro próximo, já que formamos 

um jovem para o amanhã (DALBEN, 1998, p. 254). 

 

Podemos ver neste trecho que a avaliação é uma variável que depende de muitos 

fatores. O papel que cumpre a reflexão da avaliação na prática é entender o real em 

movimento, ou seja, é entender e reconhecer os atos pelos quais os sujeitos se orientam. E isto 

depende de como interpretamos os referenciais da avaliação escolar e como enxergamos a 

escola. A autora salientou ainda que a interação com as outras pessoas e a experiência de vida 

são precursores da reflexão da prática pedagógica dos professores. 

Dalben apresentou uma proposta pedagógica chamada de Escola Plural que foi 

implantada em 1994 na Rede Municipal de ensino de Belo Horizonte com o intuito de alterar 

a organização do trabalho escolar, principalmente os tipos de avaliações dos professores. Esta 

proposta procurou atender as expectativas dos educadores que discutiam há quinze anos este 

tema visando a sua inovação no ensino formal. A Escola Plural modificava ainda a relação 

entre os sujeitos e o conhecimento, “[...] buscando significados para os conteúdos numa 

dimensão globalizadora e introduzia nova modalidade de avaliação, em que todos avaliam e 

são avaliados” (DALBEN, 1998, p. 55). 

Percebi em muitas leituras que esta proposta não alcançou o sucesso que almejava, 

pois alguns docentes permaneceram com sua prática conservadora e tradicional e não se 

adequaram bem a este novo modo de trabalhar a avaliação. Um dos motivos, segundo Dalben: 

“o fato de a Escola Plural acabar com as notas escolares significou para a comunidade em 

geral estar desprezando, também, o conteúdo escolar, assim como abolir o processo de 

reprovação significou abolir a possibilidade de aprender.” (DALBEN, 1998, p. 195). É 

importante destacar também que havia escolas e professores dispostos a se engajar na 

solidificação do programa, porém a mudança das práticas pedagógicas seria lenta, porque os 

professores precisariam de tempo e formação para problematizar a questão da avaliação 

escolar em sua prática cotidiana (Ibidem, p. 190).  

Se tratando de práticas novas de ensino, além das propostas educacionais, há aqueles 

pesquisadores que estudam novas maneiras de avaliar o alunado, corroborando no processo de 

ensino e aprendizagem e divulgando com o objetivo do público docente conhecê-las e, talvez 

até utilizá-las por conta própria e não por predestinação da escola. Um instrumento 
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diferenciado para promover a avaliação dos alunos é a autoavaliação, porém este tipo de 

ferramenta pode ser desenvolvido quando o ensino é suficientemente bom e estruturado, ou 

seja, as tarefas são bem executadas e o conteúdo é apreendido pelos alunos. Assim, o 

professor pode conhecer, juntamente com os estudantes, as dificuldades, além de trabalhar 

sobre elas para melhorar o ensino (CHAMIZO, 1997, p. 142). Trabalhar com a argumentação 

no desenvolvimento de competências dos alunos pode fornecer muitas das ferramentas que 

precisam para alcançar uma autoavaliação produtiva, através de uma análise das ligações 

entre evidência e explicação (SIMON; ERDURAN; OSBORNE, 2006, p. 236). 

Outro tipo de ferramenta avaliativa seria a avaliação em grupo. Os alunos são 

avaliados informalmente uns pelos outros em quase todos os momentos na sala de aula. É 

importante que os professores reconheçam esta prática como um instrumento avaliativo que 

permite a aprendizagem. Por exemplo, quando o aluno apresenta algum material que deve ser 

avaliado, todos os estudantes podem participar e auxiliar para avaliá-lo, porém, obviamente, 

deve haver regras e aspectos para avaliar, como por exemplo: quantidade e qualidade da 

informação apresentada pelo aluno, as características e qualidade da apresentação e a 

capacidade de responder as questões elaboradas pelos colegas. Quando as notas estiverem 

atribuídas o professor pode fazer uma média e, assim, avaliar seus alunos. Este tipo de 

avaliação ajuda os estudantes a identificar seus pontos fracos e suas contribuições para a 

atividade em grupo (CHAMIZO, 1997, p. 143). 

Dentre outras maneiras do professor poder avaliar os alunos, destaca-se o uso de 

mapas conceituais. Mapas conceituais são diagramas que representam uma relação entre 

conceitos de uma determinada disciplina. Vários autores direcionaram suas pesquisas em 

análises sobre a questão do uso de mapas conceituais (DANDOLINI; SOUZA, 2008; 

PACHECO; DAMASIO, 2009; RAZERA et al., 2009; ALMEIDA; FONTANINI, 2010) em 

várias áreas do conhecimento. Então, há um forte indício de que mapas conceituais podem ser 

usados como instrumentos de avaliação. A troca de conhecimentos, a mobilização conceitual, 

a “transformação” de informação em conhecimento, a construção de conceitos mais claros em 

relação a temas mais complexos, a curiosidade e interesse dos alunos, entre outros, puderam 

ser evidenciados nestas pesquisas.  

Damasio et al., (2011) propuseram uma maneira de os alunos se autoavaliarem através 

de mapas conceituais. Os autores afirmaram em seu trabalho que a atividade dos mapas teve 

como resultado a troca de conhecimentos entre os membros da turma, além de ter sido uma 

ótima estratégia para os alunos se autoavaliarem. 
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O uso do portfólio também pode ser uma estratégia importante para os professores 

utilizarem no processo de avaliação dos alunos. Ele é considerado não apenas um 

procedimento de avaliação, mas o eixo organizador do trabalho pedagógico, devido à 

importância que passa a ter durante todo o processo. O portfólio pode ser uma forma de 

colocar a avaliação em debate quando o que se discute é a formação de professores. “Isso 

requer mudança de concepção da avaliação: o professor deixa de ser o „examinador‟ e o 

aluno, o „examinado‟. Atua-se em parceria, sem perder a seriedade que a atividade impõe” 

(VILLAS BOAS, 2005, p. 293). O portfólio é um dos procedimentos que combinam com a 

avaliação formativa. Ele é construído pelo próprio aluno e desperta nele os princípios de 

reflexão, criatividade, parceria e autonomia.  

O portfólio vem sendo utilizado em diversas áreas do conhecimento. Friedrich et al. 

(2010) investigaram o uso do portfólio como instrumento avaliativo em uma comunidade 

acadêmica de enfermagem do primeiro semestre de 2007. Entrevistaram, através de um 

roteiro, nove docentes efetivos e 119 discentes matriculados a partir do terceiro período. No 

geral, pode-se inferir que através das entrevistas o portfólio foi visto como um instrumento de 

avaliação gradual e contínuo, que possibilita ao aluno construir seu próprio conhecimento e 

não apenas um mero receptor de informações. De acordo com as respostas, com o uso do 

portfólio, o discente é estimulado a buscar um referencial teórico que fundamente suas 

reflexões, ou seja, isso amplia o exercício da autonomia do aluno, o qual se torna protagonista 

do processo da aprendizagem. 

O processo de aprendizagem deve acontecer constantemente nas instituições de ensino 

e, para isso, é preciso que aumente o índice de avaliações formativas, com o objetivo de 

melhorar o desenvolvimento intelectual dos alunos. É preciso que os professores exijam mais 

de seus alunos no aspecto relacionado ao aperfeiçoamento pessoal e profissional. Portanto, o 

fato de utilizar a autoavaliação, a avaliação em grupo, mapas conceituais e portfólios como 

ferramentas alternativas de avaliar os alunos pode funcionar positivamente na aprendizagem 

dos mesmos. Além disso, é importante destacar que outras formas de avaliação devem ser 

consideradas no contexto de sala de aula e não apenas os citados, a fim de que as diferentes 

habilidades dos alunos sejam consideradas no processo de ensino e aprendizagem.  

A avaliação no campo da educação é algo complexo e é resultado de um processo 

histórico e de várias reformas no ensino. Então, os profissionais da área a cada dia devem ter 

mais consciência dessa complexidade e apresentarem mais cuidado ao se referirem à 

avaliação.  
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2.2. Dados de pesquisas 

 

Diante do meu interesse em trabalhar e pesquisar a avaliação escolar, procurei fazer 

uma revisão bibliográfica sobre o tema para saber o que os pesquisadores da área investigam.  

Desde muito tempo o problema da avaliação escolar parece ser o mesmo. Há uma 

contradição entre o discurso e a prática na história de alunos e professores com a avaliação. 

Podemos ver isso em um relato que Hoffmann (1996) fez em seu livro sobre suas pesquisas 

em avaliação:  

Minhas investigações sobre avaliação sugerem fortemente que a contradição 

entre o discurso e a prática de alguns educadores e, principalmente, a ação 

classificatória e autoritária, exercida pela maioria, encontra explicação na 

concepção de avaliação do educador, reflexo de sua estória de vida como 

aluno e professor. Nós viemos sofrendo a avaliação em nossa trajetória de 

alunos e professores. É necessária a tomada de consciência dessas 

influências para que a nossa prática avaliativa não reproduza, 

inconscientemente, a arbitrariedade e o autoritarismo que contestamos pelo 

discurso. Temos de desvelar contradições e equívocos teóricos dessa prática, 

construindo um “resignificado” para a avaliação e desmitificando-a de 

fantasmas de um passado ainda muito em voga (HOFFMANN, 1996, p. 12-

13). 

Gatti (2002) registrou e discutiu experiências com avaliação educacional em sistemas 

educacionais desde os anos 1960 para cá. Ela citou pesquisadores que discutem a falta de 

especialistas no campo e a ausência de cursos para a formação mais adequada na área de 

avaliação educacional. A autora relatou como funcionava o ensino nos anos sessenta até os 

anos noventa e diz que, apesar das mudanças ocorridas em cada década, ainda se trata de um 

campo necessitado de profissionais e novas mudanças. Ela destacou que não podemos 

interpretar a avaliação separada das ocorrências sociais, econômicas, políticas, culturais e 

epistemológicas, que alteram as formas de aprender e podem acarretar mudanças no processo 

de avaliar. 

Dalben (1998) estudou também a avaliação escolar como um processo de reflexão da 

prática docente e da formação do professor no trabalho. Em sua tese ela analisou os processos 

de construção da avaliação na prática escolar e desvelou seus sentidos e significados na Rede 

Municipal de Educação de Belo Horizonte que, na época, passava por um processo educativo 

que exigia dos professores um senso crítico para a realidade escolar. A metodologia aplicada 

foi a observação participante em grupos de discussão sobre a proposta da “Escola Plural”. A 

autora verificou que os professores pesquisados pareceram bastante confusos e indecisos 



36 
 

   

diante das novas decisões, apresentando justificativas frágeis e conflituosas, o que dificultou a 

implantação da proposta.  

Fonseca (2003) investigou as dificuldades de implementação do projeto pedagógico da 

“Escola Plural”, onde a avaliação foi colocada como uma das principais preocupações através 

de cinco questões: O que avaliar? Para que avaliar? Quem avaliar? Quando avaliar? Como e 

com que avaliar? Sobre o que avaliar, a proposta lembrou que a avaliação deve acontecer 

fundamentada nos seguintes aspectos: questões ligadas à relação ensino e aprendizagem, à 

intervenção do professor, à organização do trabalho escolar, ao projeto curricular da escola, 

entre outros. Deste modo, não procede mais o fato de o único avaliado ser o aluno. Sobre as 

razões do ato de avaliar a proposta sugere que a avaliação adquira sempre um caráter 

formativo, buscando as causas dos problemas e ações adequadas para sua superação e 

colocando-se a serviço da aprendizagem.  

A proposta em sua terceira questão salientou que quem avalia são os profissionais da 

escola, o grupo de alunos, o conselho escolar, os pais e mães, além dos agentes educativos de 

apoio. A quarta questão discutiu que a avaliação se dá em três momentos que estão descritos 

no documento principal da proposta, sendo avaliação inicial, contínua e final. Sobre como e 

com que avaliar, a nova proposta desfez a lógica da avaliação somativa. A prova não pode ser 

pensada mais como única forma de avaliação: o novo referencial dá preferência aos objetivos 

definidos e não ao número de pontos obtidos. E, duas das sugestões da proposta são a 

avaliação do projeto pedagógico da escola e a oportunidade e incentivo do aluno se 

autoavaliar. 

O pesquisador utilizou como método de pesquisa a observação participante para 

investigar como o projeto estava sendo empregado em algumas escolas da rede pública de 

Belo Horizonte. Utilizou também grupos focais e questionários com os alunos e entrevistas 

com as professoras. No geral, as professoras pesquisadas defenderam a retenção e o uso da 

avaliação como critério de seleção e acreditaram no uso da nota como um referencial mais 

importante para avaliar o que o aluno aprendeu. O mestrando percebeu durante a coleta de 

seus dados que as professoras, em seu dia a dia nas salas de aula, demonstraram um trabalho 

que rejeitava a inovação da avaliação. Ele avaliou que, tanto na visão das professoras quanto 

na dos alunos, a possibilidade de realizar a avaliação proposta pela Escola Plural era 

problemática. Os professores e alunos defendiam disposições muito mais conservadoras que a 

avaliação deveria cumprir. 

Loch (2000) publicou um artigo apresentando uma proposta de avaliação em uma 

perspectiva emancipatória, apresentando movimentos que reivindicassem, em cada uma das 
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escolas, condições de trabalho que possibilitassem a realização de outras formas de avaliação 

envolvidas com os processos de emancipação dos sujeitos sociais. Sua motivação veio do fato 

de presenciar nas salas de aulas a avaliação classificatória e hierarquizadora e por achar que 

pode ter outras perspectivas. A autora propôs três movimentos: 

 A sala de aula como um espaço coletivo, de permanente conselho de classe;  

 Reuniões por segmento que possibilitem o diálogo entre os seus pares;  

 Assembleias de turmas com a participação dos/as educadores/as, dos/as 

alunos/as e pais/mães (LOCH, 2000, p. 32-33). 

 

Gomes (2003) também se empenhou na investigação da avaliação escolar. Seu 

objetivo foi analisar a prática docente e os processos de avaliação escolar estabelecidos pelos 

professores, tendo em vista a implantação da avaliação formativa. A autora fez sua 

intervenção na sala de aula em duas escolas de ensino fundamental, de 3º ciclo de formação 

da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Como método de investigação, ela utilizou o 

estudo de caso e suas observações de campo foram registradas de forma descritiva. Contou 

também com questionário, análise de documentos, grupo focal e entrevista semiestruturada 

com os professores, procurando resgatar dados importantes sobre a prática docente de 

avaliação escolar. 

A autora concluiu que as concepções e práticas de avaliação formativa dos professores 

não estavam prontas e acabadas, mas em processo de construção. Em contrapartida ao modelo 

tradicional, foram encontrados elementos característicos de uma avaliação formativa, pois os 

professores observaram, registraram e acreditaram na capacidade de aprendizagem do aluno 

utilizando estratégias de intervenção. Notou, também, que os professores consideraram 

necessário ministrar um ensino diferenciado, defendendo a valorização do aproveitamento do 

aluno ao longo do processo de ensino e aprendizagem, porém muitas vezes apontaram 

limitações para o cumprimento desta função. Foi constatado ainda que os docentes conheciam 

seus alunos e desenvolviam a avaliação do desempenho de diferentes formas: individual, em 

dupla, em grupos de apresentação de trabalhos, etc.  

Outro aspecto importante é que os professores utilizavam os resultados das avaliações 

para se autoavaliarem e planejarem atividades de intervenção para os alunos que não 

alcançavam notas satisfatórias. Deu para perceber que os professores pesquisados por Gomes 

(2003) estavam envolvidos com uma avaliação formativa e comprometida com a 

aprendizagem. Não utilizavam apenas a avaliação escrita, mas trabalhavam a avaliação de 

diferentes formas e avaliavam o trabalho com os alunos.  
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Em sua dissertação, Tacoshi (2008) defendeu a importância da avaliação no processo 

de ensino e aprendizagem e sua ligação ao currículo. Ela fez um estudo de caso através de 

entrevistas semiestruturadas com dez professores de Química de escolas públicas da cidade de 

São Paulo e também analisou documentos. A análise dos objetivos da prática avaliativa 

utilizada pelos docentes revelou-se coerente com uma prática de ensino voltada para o 

conteúdo químico, com um papel predominantemente certificativo, ou seja, para a maioria dos 

professores investigados, a avaliação tem uma função social e se aplica para apontar para a 

escola, pais e sociedade os alunos que foram certificados pela nota mínima.  

Deste modo, o processo de avaliação raramente apresenta um sentido pedagógico e o 

aluno tem como referência sua nota da prova e o que se solicita nela. Ela concluiu que a 

avaliação é uma prática muito difundida e pouco refletida em relação à sua complexidade, 

além de pouco compreendida. A autora afirmou que: 

[...] o estudo da avaliação das aprendizagens juntamente com o planejamento 

e o currículo exigem um esforço extraordinário, mas bastante justificável, 

pois refletir sobre ela significa refletir sobre toda a ação pedagógica de 

maneira coerente, útil e permite ações mais concretas e efetivas. 

Acreditamos na necessidade do incentivo de cursos de formação contínua 

com ênfase nas avaliações das aprendizagens considerando o contexto 

histórico em que se desenvolveram e as práticas avaliativas associadas às 

concepções de ensino-aprendizagem coerentes com o Projeto Político 

Pedagógico e o planejamento em especial no Ensino de Química. Esta 

coerência desejada não será atingida espontaneamente, sem a compreensão 

da relação indissociável entre currículo e avaliação, pois sem mudança na 

avaliação nenhuma mudança curricular é possível (TACOSHI, 2008, p. 108). 

 

Percebi nestes trechos que a avaliação e o currículo devem estar juntos para 

garantirem uma prática educativa diferenciada para a promoção da escola e do processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. Refletir sobre a ação pedagógica implica relacionar 

aprendizagem, currículo e avaliação de modo a provocar transformações/melhorias, mas, para 

que isto se efetive, é fundamental promover a formação continuada dos professores.  

Neto e Aquino (2009) estudaram a avaliação da aprendizagem como um “ato 

amoroso” de mediação entre ensino e aprendizagem, tal como defendida por Luckesi. As 

pesquisadoras fizeram uma análise dos pontos de vista de docentes da 3ª série do ensino 

fundamental da cidade de Ribeirão/PE sobre avaliação da aprendizagem como um “ato 

amoroso”, através de entrevistas semiestruturadas. Encontraram uma prática ainda com 

caráter pontual, classificatório e excludente, ou seja, nem um pouco amorosa. 

Nestes estudos, é nítida a dificuldade que os professores apresentaram em relação à 

prática avaliativa. A avaliação caminhando junto com o processo de ensino e aprendizagem é 
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uma tarefa que exige muito estudo, dedicação e concentração desde o planejamento até a 

entrega do resultado. É uma responsabilidade que a nova geração de professores deve estar 

comprometida. 

Toigo, Moreira e Costa (2012) pesquisaram o uso de mapas conceituais como 

estratégia didática e de avaliação e fizeram um levantamento bibliográfico dos artigos de 

periódicos nacionais e internacionais das atas da primeira, segunda e terceira Conferência 

Internacional de Mapas Conceituais, com o objetivo de investigarem o uso de mapas 

conceituais na educação formal. Neste levantamento bibliográfico, os autores encontraram 

diversos trabalhos, a partir do ano de 2004, que apontaram os mapas conceituais como formas 

de avaliar os alunos. Os responsáveis por estes trabalhos lançaram um desafio, que é o de 

mudar as práticas de avaliação com testes que basicamente medem a aprendizagem mecânica, 

passando a utilizar testes que estimulem os alunos a demonstrarem como eles entendem os 

conceitos básicos e sua aplicabilidade na nova resolução de problemas.  

Toigo e seus colaboradores concluíram, através da revisão feita, que os mapas 

conceituais podem ajudar os alunos a estruturarem melhor o seu conhecimento e em suas 

dificuldades, além de possivelmente contribuir para uma aprendizagem significativa. Quando 

os autores se referiram à aprendizagem significativa citaram Ausubel como principal 

referência. Segundo Pelizzari et al., (2002) a aprendizagem significativa de Ausubel é aquela 

aprendizagem onde o novo conteúdo é somado ao conhecimento de um aluno e produz 

significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio.  

Propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados, para 

que possam construir estruturas mentais utilizando, como meio, mapas 

conceituais que permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos, 

caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz (PELIZZARI 

et al., 2002, p. 37). 

Outros pesquisadores que trabalharam com mapas conceituais são Martins, Linhares e 

Reis (2009). Eles apresentaram em seu artigo resultados de uma investigação sobre mapas 

conceituais como instrumento de avaliação e aprendizagem de conceitos físicos, baseada na 

Teoria da Aprendizagem Significativa. O público alvo foram alunos do Ensino Médio e do 

curso de Licenciatura em Física, da cidade do Rio de Janeiro. Como estratégia didática 

utilizaram o estudo de caso “A Mecânica do Vôo de Aviões” e pediram que os alunos 

construíssem um mapa conceitual sobre o tema.  

Os autores concluíram que em cada mapa produzido pelos alunos as ligações entre os 

conceitos físicos alimentaram a certeza de que era possível avaliar qualitativamente os 

mesmos. Os estudantes conseguiram colocar em seus mapas conceitos cientificamente 
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corretos, além disso, os mapas os motivaram a aprender os conceitos físicos. Deste modo, 

concluíram, assim como Toigo e seus colaboradores (2012), que o mapa conceitual é um forte 

motivador à aprendizagem significativa. 

Acredito muito na utilização de mapas conceituais como instrumentos avaliativos, já 

que trabalhei nesta perspectiva em meu trabalho de conclusão de curso na graduação. Durante 

a minha pesquisa pude compartilhar com os alunos do primeiro ano do ensino médio de uma 

escola da cidade de Lavras – MG, a minha vontade de avaliá-los de uma maneira diferente da 

acostumada e eles se empenharam muito nesta decisão. Planejei, juntamente com colegas 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), uma unidade didática onde pudéssemos trabalhar 

com a turma a tabela periódica, sua história e suas propriedades.  

Foram seis aulas nesta abordagem e a última foi a avaliação dos conceitos aprendidos 

através de mapas conceituais. Tive como resultado vários tipos de mapas e todos 

apresentaram a relação entre os conceitos aprendidos durante a unidade didática. Avaliei os 

mapas e a professora me auxiliou nesta atividade. Os alunos concluíram que esta forma de 

avaliar os incentivou a participar das aulas e que a interação deles com os colegas e com a 

pesquisadora teve muita importância em sua aprendizagem. 

Os portfólios funcionam também como instrumentos eficazes para a avaliação nas 

salas de aula. Tanji e Silva (2008) realizaram um estudo sobre as potencialidades e 

fragilidades do portfólio na visão dos estudantes de uma instituição de Ensino Superior 

Privada da Região Serrana de um dos Municípios do Rio de Janeiro, realizada no mês de 

novembro de 2006. Os sujeitos foram os estudantes da disciplina de História de Enfermagem 

do segundo período do Curso de Graduação em Enfermagem. O grupo compunha 35 alunos. 

O procedimento de coleta de dados ocorreu em um único momento de encontro com os 

estudantes em sala de aula, a partir de um instrumento semiestruturado com perguntas abertas 

e fechadas.  

Nos depoimentos os estudantes apontaram o portfólio como: ferramenta do processo 

de ensino-aprendizagem; ferramenta para interação individual e grupal; ferramenta de ajuda. 

O portfólio como ferramenta do processo de ensino-aprendizagem foi apontado pelos sujeitos 

com maior representatividade. As autoras acreditaram que os portfólios, de fato, constituíram 

uma ferramenta de aprendizagem porque ofereceram uma estrutura que permitiu refletir sobre 

o processo de aprendizagem e desenvolveu atitudes e habilidades. Os resultados também 

apontaram para algumas dificuldades na organização e estruturação do portfólio reflexivo, no 

entanto, os sujeitos o reconheceram como um importante instrumento reflexivo, não apenas 
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para sua formação, como também para o professor avaliar o seu desenvolvimento (TANJI; 

SILVA, 2008). 

Até agora, apresentei pesquisas relacionadas à avaliação escolar que têm como público 

alunos dos ensinos fundamental, médio e superior, mas, na questão da avaliação, a 

preocupação é generalizada e engloba também os pesquisadores da pré-escola, como mostra o 

artigo de Portugal (2012), que refletiu sobre uma proposta de avaliação alternativa e autêntica 

em educação pré-escolar. Ela enfatizou o SAC (Sistema de Acompanhamento das Crianças) e 

apontou a importância de o educador avaliar, numa perspectiva formativa, a sua intervenção e 

o ambiente onde acontecem os processos educativos.  

A pesquisadora destacou em seu trabalho um parecer que o Ministério da Educação 

(2011) emitiu relativo à avaliação em educação pré-escolar, procurando esclarecer aos 

educadores que a avaliação deve se apresentar como um processo contínuo de registro dos 

avanços realizados pela criança, ao longo do tempo, utilizando metodologias de natureza 

descritiva e narrativa, centradas na aprendizagem. O parecer enfatizou ainda a necessidade de 

avaliação do ambiente educativo, considerando o preparo do espaço, se preocupando com os 

recursos que apresentam, com o tempo e sua organização, com as condições de segurança, 

entre outros. A pesquisadora realçou alguns estudos que têm evidenciado a falta de formação 

dos educadores no requisito avaliação e as dificuldades enfrentadas. Comentou que: 

A avaliação em educação de infância continua muito dominada pelo uso de 

instrumentos normativos, direcionados para a identificação do déficit, 

ignorando a componente interativa, social e cultural de um processo de 

ensino-aprendizagem que parte de uma imagem positiva da criança, com 

interesses e recursos únicos (PORTUGAL, 2012, p. 596). 

A autora defendeu uma avaliação e monitorização contínua que se configuram como 

uma abordagem “[...] mais autêntica, fidedigna e respeitadora do desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças” (PORTUGAL, 2012, p. 596). Em resumo, Portugal alegou que o 

Sistema de Acompanhamento das Crianças (SAC) é um mecanismo que pode assumir a 

prática da avaliação na pré-escola como alternativa e legítima. Permite ainda conhecer as 

competências das crianças em seu dia a dia. 

Compreendi que a avaliação é um processo que preocupa também os pesquisadores da 

pré-escola. As crianças também necessitam de ser avaliadas de maneira formativa. A 

avaliação da aprendizagem das crianças está à procura da qualidade, da interação e de 

respostas educativas da prática diária dos professores. 

Reportando-me a estes estudos sobre a avaliação escolar deu para perceber as 

contribuições da pesquisa sobre este assunto e o que há em comum entre elas: o fato da 
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avaliação possuir um papel importante no processo de ensino e aprendizagem, se colocando a 

serviço da aprendizagem e com reconhecida capacidade de modificar o currículo. Podemos 

citar o projeto Escola Plural como uma proposta para redefinir os processos de construção da 

avaliação na prática escolar, visando melhorar a organização do trabalho e do projeto 

curricular da escola, além de chamar a atenção dos professores para a avaliação formativa. 

Estes, porém, demonstram um sentimento de contrariedade e retenção, quando o requisito é a 

mudança. 

Para Campos e Guimarães (2013) a mudança do cenário da avaliação escolar, 

particularmente na área da Química, requer o desenvolvimento de estudos sobre propostas 

curriculares que envolvam desde a adoção de conteúdos mais acentuados até sugestões de 

estratégias de ensino e de avaliação que se ajustem aos objetivos relacionados com a 

cidadania, as quais devem ser discutidas e refletidas na formação inicial e continuada dos 

professores. 

Um estudo realizado por Campos e Guimarães (2013) no III Congresso Paranaense de 

Educação Química (III CPEQUI) analisou as grades curriculares e as ementas das disciplinas 

do curso de licenciatura em química de 23 universidades federais. Nesta pesquisa, os autores 

optaram por analisar os currículos de uma instituição de ensino superior de cada estado 

brasileiro, o que totalizaria 27 currículos, sendo que em alguns casos não tiveram acesso às 

informações. Constataram que das 23 instituições analisadas apenas cinco apresentaram em 

seu currículo disciplinas obrigatórias e específicas sobre a avaliação da aprendizagem, 14 

contemplaram esta temática como tópico, em disciplinas como instrumentalização para o 

ensino de química, didática das ciências, psicologia da educação com enfoque na construção 

de instrumentos de avaliação e pouco sobre as concepções e finalidades da mesma no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Deste modo, eu concordei com os autores quando afirmaram que: “o saber avaliar tem 

sido negligenciado na formação inicial de professores de química, o que em nosso 

entendimento pode se constituir como mais uma barreira para introdução de inovações 

educacionais no ensino de química” (CAMPOS; GUIMARÃES, 2013, p. 7). 

A formação continuada dos professores também é um critério importante para uma 

melhor adequação no sistema avaliativo imposto pelos docentes. Uma boa maneira seria a 

promoção de cursos de formação para os professores discutirem as questões que abordam esta 

perspectiva. Porém, vale ressaltar que alguns professores já tomaram consciência e 

consideram necessário ministrar um ensino e formas de avaliação diferenciadas. 
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Para uma proposta escolar inovadora a avaliação tem um papel importante, pois ajuda 

a interpretar a realidade, corroborando no surgimento de novas ideias e metas. A avaliação se 

organiza sempre relacionada a outras variáveis, como as concepções de ensino e 

aprendizagem, o currículo, a organização do trabalho pedagógico, a prática escolar cotidiana, 

entre outras. Analisar a avaliação provoca-nos para entender melhor as concepções de escola, 

currículo e educação. 

Apresentei aqui um levantamento das pesquisas publicadas em alguns periódicos da 

área da avaliação. Saliento que procurei identificar as percepções dos alunos sobre as 

avaliações de química, o que é semelhante ao trabalho de Cowie. É interessante observar que 

as pesquisas deste levantamento envolveram mais os professores do que os alunos, e o meu 

trabalho vai na direção desses últimos. Como a professora, no início de minha investigação, 

questionou que a autoestima de seus alunos estava baixa frente às avaliações (principalmente 

ao ENEM), decidi então verificar também esta questão. 

 

2.3. Revisão de conceitos sobre autoestima 

 

As pessoas vivem de diferentes maneiras. Cada uma sobrevive do modo pelo qual 

acha ser o correto e que satisfaz seus desejos. Nas relações no trabalho, na vida pessoal, nas 

relações interpessoais, enfim, cada pessoa age com sua própria natureza, conforme o que ela 

[a pessoa] pensa a seu respeito.  

Professores e alunos se deparam todos os dias com problemas e desafios e a 

autoestima de ambos pode interferir no dia a dia escolar. Sobre o conceito de autoestima, meu 

conhecimento prévio se baseia em: juízo de valor que a pessoa faz de si mesma, é a 

consciência do próprio valor. Uma pessoa que tem uma autoestima positiva tem apreço por si 

mesma, acredita que pode ser boa e que pode alcançar o sucesso almejado. Respeita a si 

mesma e tem um sentimento de dignidade. É feliz e tem confiança. Já uma pessoa com um 

baixo grau de autoestima não acredita em si mesma, não se dá o merecido valor e tem um 

sentimento de sofrimento e vulnerabilidade. Tem dificuldade e seu juízo de valor próprio não 

te satisfaz, estando sujeito a desistências. A meu ver, a autoestima pode influenciar a relação 

entre pessoas e ambientes e mais especificamente entre os alunos e a escola. 

Durante a busca de informações sobre o conceito de autoestima, percebi que ela nunca 

caminha sozinha, está sempre interligada com outros conceitos e é ainda um campo da 

psicologia carente de estudos e pesquisas. Uma pesquisadora que compartilha da mesma ideia 
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é Alves (2009). Ela salientou que dois temas que circulam hoje na educação brasileira são a 

autoestima e o autoconceito. Segundo a autora: 

Autoconceito e autoestima referem-se à representação da avaliação afetiva 

que a pessoa tem de suas características em um determinado momento. O 

autoconceito é a percepção que a pessoa tem de si mesma. Já a autoestima é 

a percepção que ela tem do seu próprio valor. Ou seja, em termos práticos, a 

autoestima se revela como a disposição que temos para nos ver como 

pessoas merecedoras de respeito e capazes de enfrentar os desafios básicos 

da vida (ALVES, 2009, p. 4486). 

Se realmente o motivo dos alunos não se interessarem pela prova do ENEM for a 

baixa autoestima, isto tem a ver, de acordo com esta autora, com a percepção que esses 

estudantes têm de seus próprios valores, de se sentirem respeitados e “capazes”, o que 

corrobora com a professora investigada ao dizer que autoestima é “quando a pessoa não 

consegue visualizar suas qualidades, ou seja, é incapaz de se sentir capaz”. 

Alves (2009) estudou a autoestima e a dimensão afetiva entre professores e alunos e 

comprovou que a autoestima afeta a relação entre docentes e alunos, podendo dificultar o 

desempenho escolar, a satisfação e o sucesso profissional. A autora propôs um estudo que 

teve como objetivo diagnosticar a autoestima de alunos e professores de 5ª a 8ª séries do 

ensino fundamental em uma escola pública situada na região amazônica.  Participaram da 

pesquisa 15 professores e 40 alunos.  

A pesquisadora usou os seguintes métodos: identificar os principais fatores 

desencadeadores da baixa autoestima; indicar as situações mais conflitantes em sala de aula e 

verificar as principais ações e/ou medidas de intervenções para diminuir os conflitos. Foram 

utilizados questionários e entrevistas. A pesquisadora constatou que os professores 

apresentaram um sentimento de frustração e exaustão em relação ao trabalho desempenhado. 

Os alunos se mostraram desmotivados, desinteressados e se irritavam facilmente com o 

comportamento dos professores. 

Ainda segundo Alves (2009), o desempenho escolar do aluno está estritamente ligado 

ao fato de se considerar “bom” ou “ruim” e isto pode afetar ou não o seu grau de esforço, de 

coragem, persistência e a sua ansiedade. Nesse sentido, é importante salientar que para o 

aluno promover um bom desempenho escolar e ter sucesso, é necessário autoestima  positiva:  

A auto-estima e o desempenho andam de mãos dadas alimentando-se 

mutuamente. Teorias psicológicas constatam que o aluno que entra na escola 

com medo do fracasso tende a desencadear sentimento de insegurança. À 

medida que passa a ter no fracasso a sua „marca registrada‟, o aluno 

desenvolve uma autopercepção negativa de si mesmo (ALVES, 2009, p. 

4487).  
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Acredito que se o estudante constantemente defrontar-se com situações 

constrangedoras, ele poderá, sem dúvida, alimentar nele mesmo uma autoestima negativa, 

causando uma série de problemas. Sobre a baixa autoestima, a autora comentou:  

Experiências desfavoráveis vivenciadas na escola têm levado os professores 

e os alunos à auto-estima negativa, interferindo significativamente nas 

relações interpessoais dentro da instituição de ensino. As consequências 

geradas pela insatisfação docente têm reflexo na sala de aula e contribui 

diretamente para o desinteresse dos alunos e para a menor qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem (Ibidem, p. 4489). 

A pesquisadora trouxe o conceito de autoestima como sendo a percepção que as 

pessoas têm de seu próprio valor, disposição para merecimento de respeito e para enfrentar os 

desafios da vida. Ela justificou isso garantindo que a autoestima influencia diretamente no 

desempenho escolar dos alunos, e vice-versa, além de gerar variáveis em seu esforço, 

coragem, persistência e/ou ansiedade. Ela trabalhou este conceito na realidade da escola, da 

sala de aula, da relação aluno-professor e do desempenho do aluno.  

A autoestima vem sendo estudada de várias formas. Rosenberg et al. (1995) 

salientaram que a autoestima pode ser formada por dois componentes, um cognitivo e outro 

afetivo. Porém, ambos caminham numa direção diferente e não podem ser igualmente 

interpretados. O componente cognitivo se refere ao objeto e a pensamentos sobre uma coisa 

em particular, por exemplo, uma pessoa, um objeto, uma ideia, um grupo, etc. Já o afetivo tem 

atitudes em relação ao objeto (ou seja, uma orientação positiva ou negativa em relação a ele).  

Já de acordo com Branden (1994), os dois componentes da autoestima são a 

autoconfiança e o autorespeito, ou seja, a soma dos sentimentos de competência e valor 

pessoais. Ainda, segundo o autor, a autoestima: 

Reflete o julgamento implícito da nossa capacidade de lidar com os desafios 

da vida (entender e dominar os problemas) e o direito de ser feliz (respeitar e 

defender os próprios interesses e necessidades). Desenvolver a auto-estima é 

desenvolver a convicção de que somos capazes de viver e somos 

merecedores da felicidade e, portanto, capazes de enfrentar a vida com mais 

confiança, boa vontade e otimismo, que nos ajudam a atingir nossas metas e 

a sentirmo-nos realizados. Desenvolver a auto-estima é expandir nossa 

capacidade de ser feliz (BRANDEN, 1994, p. 1). 

 

Suponho que haja mesmo uma relação entre autoestima e confiança. No contexto das 

ciências exatas seria como se autoestima e confiança fossem duas variáveis diretamente 

correlacionadas, como se o grau de autoestima da pessoa dependesse de sua confiança.   

Não nascemos com o conceito formado do que somos, o conhecimento que a pessoa 

faz de si mesma é construído ao longo da vida, em seu contexto social, familiar e escolar. A 
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criança é apresentada à sociedade pelos pais em seus primeiros anos de vida e, se for vítima 

do fracasso em suas ações, pode agir negativamente como forma de defesa (MOYSÉS, 2001). 

Neste sentido, França e Montszuma (1994) completaram afirmando que este gostar e não 

gostar de si mesmo pode ser influenciado pelos pais, colegas de escola ou professores e 

atestaram que este processo continua na vida adulta. A convivência com a sociedade é um 

meio pelo qual o ser humano constrói uma visão de si mesmo em seus primeiros anos de vida 

e até mesmo em sua fase adulta. Assim, enfatizaram a influência da família e do contexto 

social e escolar. 

De acordo com Franco (2009) a autoestima é interpretada como o juízo de valor que o 

ser humano faz de si mesmo, sendo construído em suas relações com o mundo. Desta 

maneira, fundamentada em Vygotsky (1987) a autora tratou a autoestima como não inata ao 

homem, sendo influenciada pelo meio sociocultural. Ela nasce das diferenciadas situações 

vividas, de modo positivo ou negativo. O homem constrói sua existência e luta por suas 

necessidades através das interações mantidas com a realidade. A autora em questão falou da 

autoestima como um juízo de valor que o homem faz de si mesmo, o que é semelhante com o 

conceito de Alves (2009) quando ela disse que é a percepção que as pessoas têm de seu 

próprio valor. 

Franco (2009) e França e Montszuma (1994) caminharam na mesma direção quando 

compartilharam a ideia de que este juízo de valor é influenciado pelas relações do sujeito com 

o mundo, com as pessoas da família, da escola e da sociedade em geral. Ainda segundo 

França e Montszuma (1994), a autoestima está estritamente ligada a outros dois conceitos: 

autoconceito e autoimagem. Cada um deles possui seu ângulo de abordagem, dependendo 

onde se situa o observador:  

Autoconceito: conhecimento de si mesmo que a ação construtiva do sujeito 

estrutura em sua inteligência e expressa como atitude positiva ou negativa 

diante da sua autoimagem. 

Autoimagem: é o retrato ou perfil psicológico de si mesmo que a ação 

construtiva do sujeito reorganiza permanentemente e conserva em sua 

memória como resultado das interações vividas no passado, ao longo de sua 

história de vida. 

Autoestima: é a carga energética de afeto, positivo ou negativo, que 

acompanha o conhecimento e a visão que o sujeito expressa em relação a si 

mesmo (FRANÇA; MONTSZUMA, 1994, p. 11). 

 

Percebi, durante meu estudo sobre o conceito de autoestima, que os autores 

apresentam opiniões muito semelhantes sobre o conceito, mas cada um tem uma maneira 

peculiar de relacionar a autoestima com outras variáveis, como: autoconceito e autoimagem; 
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desempenho escolar e sucesso profissional; esforço, coragem, persistência e ansiedade; 

realidade escolar; relação aluno-professor; autoconfiança e autorrespeito; boa vontade e 

otimismo. 

Cada autoconceito abrange aparências estrutural e afetiva, sendo que, a última, é a 

componente da autoestima: juízo de valor que a pessoa faz de si mesma, podendo ser positivo 

ou negativo, o que pode influenciar diretamente na autoimagem. “Daí a indissociabilidade 

destes elementos do psiquismo humano, podendo ser separados apenas para fins de análise ou 

como recurso didático” (FRANÇA; MONTSZUMA, 1994, p. 14). 

Como podemos ver a autoestima se trata do valor que uma pessoa atribui a si mesma. 

Um estudo recente de Crocker e Carnevale (2014) apontou que a autoestima constantemente 

elevada pode trazer modéstia e, na prática, isto é pouco relevante para alcançar bons 

resultados. A pesquisa ainda constatou que os estudantes do ensino médio atual têm maior 

orgulho de si mesmos em comparação aos jovens da década de 1970. No entanto, a 

autoconfiança em excesso pode apresentar algumas desvantagens. Uma delas é a dificuldade 

de perceber as dificuldades.  

Diversas pesquisas realizadas nos últimos anos mostraram que pessoas com 

autoestima exageradamente positiva tendem a apresentar impressões irreais sobre si mesmas: 

acham que são mais atraentes, bem-sucedidas, simpáticas, inteligentes, entre outras virtudes, e 

raramente se dão conta de suas faltas. Isto pode trazer aspectos negativos no crescimento, no 

aprendizado e nas relações interpessoais destas pessoas, pois elas tendem a ficar defensivas e 

quando erram não assumem seus erros (CROCKER; CARNEVALE, 2014). 

Percebi que a autoestima é a responsável pela forma como nos sentimos e o que 

achamos de nós mesmos. Como tudo exagerado faz mal, com a autoestima não é diferente. 

Uma autoestima muito elevada pode ter seu lado negativo como mencionado por Crocker e 

Carnevale (2014). 

Em resumo, o quadro 2.1 abaixo aponta os principais traços característicos de 

autoestima baseados nos autores citados:  
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Quadro 2.1. Traços característicos da autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltando a minha definição de autoestima posso dizer que vários foram os traços 

característicos que corroboraram com os dos autores. O traço 13, por exemplo, teve relação 

quando eu disse que a autoestima: é o “juízo de valor que a pessoa faz de si mesma”. Os 

traços 3 e 5 também tiveram semelhança com o trecho: “uma pessoa que tem uma autoestima 

positiva tem apreço por si mesma, acredita que pode ser boa, pode alcançar o sucesso 

almejado e respeita a si mesma”. “É feliz e tem confiança” teve relação com o traço 

característico 7. Quando afirmei que “uma pessoa com um baixo grau de autoestima não 

acredita em si mesma, não se dá o merecido valor e tem um sentimento de sofrimento e 

vulnerabilidade” criei um diálogo com o traço 2 e em “tem dificuldade e seu juízo de valor 

próprio não te satisfaz, estando sujeito a desistências” os que se destacaram novamente foram 

os traços característicos 13 e 2.   

Hipotetizando correlações entre avaliação formativa e somativa com a autoestima, 

notei que a avaliação formativa é mais propensa a aumentar a autoestima, visto que quando o 

aluno realmente aprende o que foi ensinado ele se sente mais capaz e confiante. O professor 

ao praticar a avaliação formativa, tende a acompanhar seus alunos em suas dificuldades, 

procurando favorecer o seu aprendizado e, com isso, acaba indiretamente influenciando em 

sua autoestima. Já a avaliação somativa, que valoriza mais a questão do rendimento 

Traços característicos da autoestima Autores 

1. Avaliação afetiva de si mesmo; Alves (2009) 

2. Valor próprio; Alves (2009) 

3. Merecimento de respeito; Alves (2009) 

4. Capacidade de enfrentar desafios ou ausência dela; Alves (2009) 

5. Opinião negativa ou positiva de si mesmo; Alves (2009) 

6. Avaliação cognitiva; Rosenberg et al. (1995) 

7. Confiança/ falta de confiança; Branden (1994) 

8. Julgamento da capacidade; Branden (1994) 

9. Grau de esforço, coragem, persistência e ansiedade; Alves (2009) 

10. Grau de vontade; Branden (1994) 

11. Segurança/ insegurança; Alves (2009) 

12. Otimismo/ pessimismo; Branden (1994) 

13. Juízo de si mesmo; 
Franco (2009); França e 

Montszuma (1994) 

14. Satisfação/ insatisfação; Alves (2009) 

15. Carga energética de afeto em relação a si mesmo; França e Montszuma (1994) 

16. Defesa dos próprios interesses e necessidades. Franco (2009) 
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quantitativo necessário para aprovação, pode causar no aluno insegurança e pessimismo, 

ainda mais se não possuir “boas notas”, ameaçando sua autoestima. Deste modo, vou analisar 

as percepções dos alunos sobre diferentes tipos de avaliações em três etapas e verificar suas 

relações com autoestima. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1. A pesquisa qualitativa 

 

Ludke e André (1986) mencionaram o fato dos pesquisadores da área de educação se 

interessarem pelo uso das pesquisas qualitativas. Para estas, os fenômenos ocorrem 

naturalmente e são influenciados pelo seu contexto. Esta pesquisa se enquadra neste 

paradigma, uma vez que permitiu um contato direto entre o pesquisador e a situação que 

estava sendo investigada, envolvendo, assim, a obtenção de dados descritivos, destacando o 

conhecimento e a perspectiva dos participantes. Na pesquisa qualitativa as pessoas, as 

palavras e os gestos devem ser referenciados nos contextos onde aparecem e citações são 

sempre utilizadas para expressar um ponto de vista. O pesquisador deve se atentar 

frequentemente a todas as situações estudadas, pois qualquer aspecto trivial pode ser de 

extrema importância para um entendimento sobre o problema que está sendo investigado. 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11-12).    

A investigação qualitativa possui cinco características, mas nem todos os trabalhos 

qualitativos as apresentam com a mesma veemência.  A primeira característica é que: “[...] na 

investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal” (BOGDAN; BICLEN, 1994, p. 47). O investigador se 

desloca até o seu local de pesquisa para elucidar suas questões e aproveita todo o tempo nesta 

perspectiva. Além disso, os materiais registrados são de responsabilidade do investigador.  

Mas a segunda característica se baseia no fato de que: “[...] a investigação qualitativa é 

descritiva” (BOGDAN; BICLEN, 1994, p. 48), ou seja, é dada na forma de palavras e/ou 

imagens e pode haver números também durante a análise. Os dados incluem transcrições de 

entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros 

registros oficiais. O investigador analisa com cuidado seus dados para que estejam o mais 

próximo da realidade da maneira pela qual os registrou.  

A terceira e quarta características dizem respeito aos investigadores: “[...] os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados e produtos e tendem a analisar os seus dados de forma indutiva” (BOGDAN; 

BICLEN, 1994, p. 47). Eles se empenham muito durante a obtenção dos dados valorizando 

cada momento e não coletam os dados com o objetivo de confirmar hipóteses prévias, mas 

vão agrupando-os a partir das ideias que vão se formando. Na quinta e última característica, 
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os autores salientaram que o significado é de importância vital na abordagem qualitativa, os 

investigadores se interessam pelos significados que os sujeitos pesquisados atribuem em suas 

vidas (BOGDAN; BICLEN, 1994, p. 48-50). 

Triviños (1987), em suas abordagens sobre o papel do pesquisador na pesquisa 

qualitativa, enfatizou a necessidade de observar o comportamento dos sujeitos considerando o 

contexto cultural no qual estão inseridos. Ressaltou ainda que o pesquisador é portador de 

determinada cultura, certamente diferente dos sujeitos pesquisados e, neste sentido, ele deve 

ser flexível em seu trabalho, buscando, em todo momento, a objetividade e a neutralidade do 

seu dado, para, assim, alcançar um produto com validade científica. Destacou em sua obra 

que um dos focos principais da pesquisa qualitativa é estudar a cultura, descrevendo-a para 

apreender seus significados. Este autor observou que a pesquisa qualitativa em educação 

baseia-se em paradigmas dedutivos, e “[...] isto obriga o investigador a ter um conhecimento 

geral da realidade que serve de contexto ao foco em estudo e dos suportes teóricos principais 

que guiam sua ação” (TRIVIÑOS, 1987, p. 123).  

As duas abordagens são utilizadas em pesquisa qualitativa: dedutiva e indutiva. Em 

meu trabalho, o componente dedutivo tem a ver com a revisão da literatura realizada antes de 

fazer a pesquisa. O componente indutivo tem a ver com minha pergunta relativa com a 

questão da autoestima, que não teve origem na revisão da literatura, mas na afirmação da 

professora pesquisada sobre o comportamento dos alunos. De todo modo, a pesquisa partiu da 

afirmação da professora, transformei-a numa pergunta e depois fiz uma revisão da literatura a 

respeito. Então, minha pesquisa tende à abordagem dedutiva, só que alicerçada numa 

realidade particular. 

 

3.2. A teoria da argumentação de Toulmin e suas complementações como referencial 

para análise dos enunciados dos alunos 

 

Stephen Toulmin (1922-2009) foi um filósofo e educador britânico. Dedicou seus 

trabalhos à análise do raciocínio moral, procurando desenvolver argumentos práticos que 

pudessem ser utilizados de forma eficaz para avaliar a ética por trás de questões morais, 

chegando a um modelo que caracteriza as argumentações. Este modelo consiste em um 

diagrama contendo componentes inter-relacionados e foi considerado o seu trabalho mais 

expressivo. 
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Fonte: <www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=toulmin>. Acesso em 13/06/2013. 

 

Figura 3.1. Imagem de Stephen Toulmin. 

 

No primeiro capítulo de sua obra The Uses of Argument (2003), Toulmin enfatizou o 

fato de uma asserção depender de muitas variáveis para alcançar crédito e atenção de alguém. 

Uma pessoa que afirma alguma coisa almeja que tudo o que disser seja levado a sério, que lhe 

deem atenção e que acreditem nela. Só que isto depende de muitas circunstâncias, 

principalmente de quem está emitindo a asserção e do crédito que goze. Porém, a crença no 

que esta pessoa está dizendo não depende de sua aparência nem se tem o direito de que 

acreditem nela. O que está em jogo são se as suas alegações são bem fundadas, se apresentam 

uma causa definida (TOULMIN, 2003, p. 11). 

Qualquer que seja a natureza de uma asserção específica – de um médico que 

diagnostica alguma doença, de um meteorologista que prevê chuva para o próximo dia, de um 

crítico de arte que comente sobre uma obra importante, de um trabalhador que julga a 

empresa por não respeitar seus direitos – em todos os casos, sempre se pode contestar a 

asserção e seus fundamentos (dados, suporte, evidências, fatos, considerações, etc.). Podemos 

sempre contestar as asserções, mas devemos provar que o argumento que produzimos esteja à 

altura do padrão (TOULMIN, 2003, p. 11-12). 

Sobre o argumento Toulmin (2006) salientou no início de sua obra: 

Ora, podem-se produzir argumentos para inúmeros fins. Nem sempre 

usamos os argumentos para fazer a defesa formal de uma asserção direta. 

Mas há uma função específica dos argumentos à qual dedicaremos toda a 

nossa atenção nestes ensaios: interessarão, principalmente, os argumentos 

justificatórios apresentados como apoio de asserções; as estruturas que se 

pode esperar que tenham; os méritos que podem reivindicar; e como 

começamos a classificá-los, avaliá-los e criticá-los. Poder-se-ia argumentar 

que esta é, de fato, a função primária dos argumentos; e que os outros usos, 

as outras funções que os argumentos tenham são secundários, de certo modo, 

 

http://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=toulmin
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e parasitas que dependem deste uso justificatório primário. [...] os 

argumentos têm a função de corroborar alegações; e que concordemos que 

vale a pena esclarecer as ideias que temos sobre esta função dos argumentos 

(TOULMIN, 2006, p. 16-17). 

 

Compreendi neste trecho que a função principal do argumento é apoiar uma asserção 

de modo a justificá-la, garantindo assim os seus méritos. Através do argumento podemos 

enxergar a estrutura de uma afirmação e até reivindicar se esta corresponde completamente ao 

que se refere. Podemos avaliar e até mesmo criticar o que ouvimos. É o argumento 

justificativo que nos permite entender e chegar a uma conclusão sobre uma asserção. As 

outras funções dependem do uso da justificativa. A partir dela surgem outros elementos para 

completar o argumento e é por meio dela que podemos esclarecer as ideias que apresentamos 

acerca de um determinado dado. 

Sobre o argumento Toulmin (2003) fez uma reflexão sobre até que ponto argumentos 

diferentes podem ser avaliados pelo mesmo procedimento, aplicando para todos o mesmo 

padrão. Até que ponto podemos procurar os mesmos méritos em argumentos diferentes uns 

dos outros? Para explicar esta questão, Toulmin (2003) introduziu um termo técnico: o 

“campo de argumentos”, e explanou quando argumentos podem ou não pertencer ao mesmo 

campo.  

“O que está, então, envolvido na determinação de conclusões mediante a produção de 

argumentos?” (Toulmin, 2006, p. 139). Podemos, por considerar esta questão de forma geral, 

construir a partir do zero um padrão de análise que seja justo a todas as distinções que o 

procedimento nos impõe?  

De acordo com Toulmin (2003), se alguma conclusão for desafiada, teremos que 

propor argumentos que justifiquem e estabeleçam uma relação com a mesma.  Será necessário 

oferecer alguns fatos para apoiar a conclusão e, quanto a isso, poderá acontecer de o 

desafiador não concordar com as nossas colocações, então, teremos que produzir outros 

argumentos.  

Após muitos estudos, ele desenvolveu um padrão de análise, tomando, primeiramente 

como exemplo, a asserção: “[...] o cabelo de Harry não é preto”. O conhecimento pessoal que 

temos é que o cabelo de Harry é vermelho, então, este é o dado, “a base que apresentamos 

como suporte para a asserção original” (Toulmin, 2006, p. 140). Em sua análise, a conclusão 

foi definida como sendo uma afirmação apresentada publicamente para a aceitação geral cujos 

méritos procurava estabelecer (C) e os fatos aos quais recorria como fundamento chamou de 
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dados (D). A garantia (W) foi estabelecida de maneira diferente dos dados, sendo pronunciada 

para transmitir uma informação e/ou para autorizar a etapa de um argumento.  

O modelo tem por base o silogismo lógico de Aristóteles, no qual apresenta 

claramente a relação entre o ponto de partida e a conclusão. O exemplo mais famoso foi 

denominado silogismo ostensivo:  

Todos os homens são mortais. 

Sócrates é homem.  

Logo, Sócrates é mortal.  

Um silogismo é constituído por três proposições: premissa maior, premissa menor e 

conclusão, além de um componente mediador chamado termo médio. Estas premissas 

possuem termos chamados extremos que são ligados pelo termo médio.  “Essa ligação é a 

inferência ou dedução e sem ela não há raciocínio nem demonstração. Por isso, a arte do 

silogismo consiste em saber encontrar o termo médio que ligará os extremos e permitirá 

chegar à conclusão” (CHAUI, 2000, p. 236).  

A ideia geral da dedução ou inferência silogística é:  

A é verdade de B. 

B é verdade de C. 

Logo, A é verdade de C. 

Que também pode ser feita com negativas: 

Nenhum anjo é mortal. (A é verdade de B.) 

Miguel é anjo. (B é verdade de C.) 

Logo, Miguel não é mortal. (A é verdade de C.)  

Na mesma linha, Toulmin criou um diagrama para a sua ideia de argumentação, usado 

para descrever relações formais entre as partes de argumentos. Ambos os silogismos e os 

argumentos são traçados linguisticamente. São baseados no pressuposto de que argumentos 

são as coisas que possuem algumas características formais, independentes das pessoas que os 

utilizam. 

Assim, os elementos fundamentais de um argumento são o dado, a garantia e a 

conclusão. É possível construir um argumento contendo apenas estes elementos, cuja estrutura 

básica é: “a partir de um dado D, já que W, então C” ou “dados do tipo D nos dão o direito de 

tirar as conclusões C (ou de fazer as alegações C)” (TOULMIN, 2006, p. 141). 

Acompanhando o primeiro exemplo dado: sabendo que o cabelo de Harry é vermelho 

podemos descartar qualquer sugestão de que seja preto devido à garantia de que “se alguma 

coisa é vermelha, nunca será preta” (Ibidem, p. 140). O padrão é representado da seguinte 
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forma: a relação entre o dado e a conclusão é ilustrada através de uma seta e a garantia 

autoriza passar dos dados para a conclusão, sendo indicada sob a seta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Padrão de argumento de Toulmin (2006). 

 

Outro exemplo é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Padrão de argumento de Toulmin (2003, p. 92). 

 

O padrão argumentativo acima mostra que o apelo formal está na conclusão; a garantia 

apresenta-se como incidental e explicativa, cuja tarefa é registrar a legitimidade da etapa 

envolvida. Esta é uma das razões para a distinção entre dados e garantias. As garantias são 

gerais e estabelecidas de forma diferente dos dados. 

 Porém, segundo Toulmin (2003, p. 93), para especificar em que condições a garantia 

apresentada é válida ou não, é necessário indicar um „peso‟ para ela. Há diversos tipos de 

garantias e elas podem aferir características díspares às conclusões. Assim, podem ser 

acrescentados ao argumento qualificadores modais (Q), isto é, especificações das condições 

D – Harry nasceu 

nas Bermudas 

 

então 

Já que 

C – Harry é 

súdito britânico 

 

W – Um homem nascido nas 

Bermudas é súdito britânico  

 

D                               então C 

           

            Já que   

               W 

D – O cabelo de 

Harry é vermelho 

 

então 

Já que 

C – O cabelo de 

Harry não é 

preto 

 

W – Se alguma coisa é 

vermelha, nunca será preta 
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necessárias para que uma dada garantia seja admissível – a força conferida à garantia. Em 

alguns casos, a garantia pode não ser válida, por isso é importante especificar em que 

condições dá suporte à conclusão. Neste caso é apresentada uma refutação (R) da garantia, 

que indica as circunstâncias nas quais se tem de deixar de lado a autoridade geral da garantia. 

Os qualificadores e as refutações permitem a criação de um limite de atuação de determinada 

garantia, complementando a relação entre dado e conclusão.  

Para representar estes complementos nos argumentos, Toulmin escreveu o qualificador 

(Q) imediatamente ao lado da conclusão (C); e as condições excêntricas, capazes de invalidar 

ou refutar a conclusão garantida (R) logo abaixo do qualificador. O modelo de análise do 

argumento, então, assume a seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Padrão de argumento de Toulmin (2003, p. 94), com refutação (R) e qualificador modal 

(Q). 

 

Além dos qualificadores modais de uma garantia, Toulmin se perguntou sobre que tipo 

de apoio poderia atribuir de modo a conferir-lhe autoridade. Então, acrescentou mais uma 

variável ao seu modelo: o apoio (B), descrito sob a afirmação da garantia. A diferença entre 

dados e apoio é que dados se referem a proposições mais particulares e apoio é entendido 

como uma afirmação geral que pode ser assumida em vários contextos (LIAKOPOULOS, 

2002, p. 227). Na Figura 3.5 está a representação de um argumento contendo o apoio (B). 

 

 

D – Harry nasceu 

nas Bermudas 

 

Assim, presumivelmente, 

Já que 

C – Harry é 

súdito britânico 

 

W – Um homem que nasceu nas Bermudas 

será, em geral, súdito britânico 

 

D                               assim, Q, C 

           

            Já que          a menos que 

               W                      R 

A menos que 

R – Seu pai e sua mãe sejam 

estrangeiros/ele tenha adotado 

a cidadania americana 
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Figura 3.5. Padrão de argumento de Toulmin (2003), com refutação (R), qualificador modal (Q) e 

apoio (B). 

 

 Vejamos um exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Exemplo de argumento contendo os elementos D, C, W, R e B, extraído de Toulmin 

(2003, p. 97). 

 

Podemos notar que neste modelo temos os cinco elementos argumentativos: dado, 

garantia, conclusão, refutação e o apoio à garantia. Toulmin ressaltou que alguns casos de 

argumentos expostos como “D; B; logo, C” parecem contrariar a regra supracitada. Esses 

casos, contudo, possuem uma característica comum: se os dados, o apoio e a conclusão de 

cada qual estiverem alinhados em uma sentença só, esta última se configurará uma tautologia. 

Logo, nota-se que isso ocorre porque a conclusão traz uma informação que de algum modo já 

fora apresentada pela garantia. A esses argumentos Toulmin denominou de analíticos – em 

contraposição aos substanciais.  

 

D – Harry nasceu 

nas Bermudas 

 

Assim, presumivelmente, 

Já que 

C – Harry é 

súdito britânico 

 

W – Um homem que nasceu nas Bermudas 

será, em geral, súdito britânico 

 

D                               assim, Q, C 

           

            Já que               a menos que 

               W                           R 

 

        por conta de 

                B 

A menos que 

R – Seu pai e sua mãe sejam 

estrangeiros/ele tenha adotado 

a cidadania americana 

 
Por conta de 

B – Os seguintes estatutos e 

outros dispositivos legais: 
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Um argumento de D a C será chamado de analítico se, e somente se, o apoio 

para a garantia que o autoriza incluir, explícita ou implícita, a informação 

transmitida na própria conclusão. Quando isso for assim, a afirmação “D, B, 

e também C” será, como regra, tautológica. [...] Quando o apoio para a 

garantia não contiver a informação transmitida na conclusão, a afirmação 

“D, B, e também C” jamais será tautológica, e o argumento será um 

argumento substancial (TOULMIN, 2006, p. 179). 

 
Não há relação entre a distinção de argumentos analíticos e substanciais e a distinção 

entre argumentos que levam a conclusões necessárias e aqueles que levam a conclusões 

prováveis. Há, entretanto, argumentos cujo passo que leva do dado à conclusão é autorizado 

de modo não duvidoso pela garantia; há, igualmente, aqueles cujo mesmo passo é autorizado 

de forma provisória, condicional ou sob determinadas qualificações. Não há, contudo, como 

chamar os primeiros de analíticos e os últimos de substanciais. Isso porque, ao atentarmos à 

atividade prática do argumentar, encontramos argumentos ao mesmo tempo substanciais e 

conclusivos, nos quais a garantia autoriza a passagem do dado à conclusão de forma evidente 

e não imprecisa (TOULMIN, 2006, p. 201). 

Atentamos em dois exemplos que se aproximaram desses argumentos de Toulmin, 

analíticos e substanciais, extraídos da coleta de dados desta pesquisa: 

(11) “Eu não fiz a prova do enem por falta de vontade e não estava preparado suficiente para 

fazer a avaliação”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Exemplo de argumento analítico. 

 

A figura 3.7 representa um exemplo de argumento analítico em que a conclusão foi 

produzida a partir da informação contida nas garantias. A conclusão não estava explícita no 

enunciado, em compensação, o passo que leva do dado à conclusão é autorizado de modo não 

duvidoso pela garantia. Ao contrário disto, na figura 3.8 podemos ver o padrão de 

argumentação aplicado ao enunciado 13 representando um exemplo de argumento 

substancial: 

 



59 
 

   

(13) “Pela primeira vez eu fiz o Enem. Achei o tema da redação super fácil e a prova de 

português também. Acho que fui bem, não tive muitas dificuldades, pois a prova era mais 

interpretação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Exemplo de argumento substancial. 

 

Aqui, a conclusão está explícita no próprio enunciado e a informação é distinta da 

garantia, ou seja, o passo que leva do dado a conclusão é autorizado de forma provisória e 

condicional.  

 

3.3. Análise do modelo de Toulmin por outros autores 

 

Segundo Willard (1992): 

É legítimo pensar em argumento como um gênero especial de interação (que 

ocorre dentro de certos tipos de situações retóricas), em que os participantes 

percebem incompatibilidades mútuas em suas respectivas posições e tentam 

“botar para fora” as diferenças ou a persuadir os outros indivíduos para 

adotar crenças mais consistentes ou posições sobre questões (WILLARD, 

1992, p. 243). 

Van Eemeren e Rob Grootendorst (2004, p. 1) definiram a argumentação como uma: 

“atividade verbal, social e racional que visa convencer um possível crítico da aceitabilidade 

de um ponto de vista, apresentando uma constelação de proposições que justificam ou refutam 

a proposição expressa no ponto de vista”. Osborne (2012) alegou que a argumentação é um 

termo que se refere ao processo de construção de um argumento e sua justificativa, enquanto 

o termo argumento refere-se a seu substantivo conteúdo. 

O campo de estudos sobre os argumentos passou a ser estabelecido quando foi feita 

uma distinção entre, por um lado, o estudo da lógica e, por outro, o estudo de como as pessoas 
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em situações específicas raciocinam a partir de premissas e conclusões (DRIVER; NEWTON; 

OSBORNE, 2000, p. 290). 

Sobre as características dos argumentos, Burleson (1992, p. 264) elencou: 

 O argumento existe somente se uma afirmação for apresentada como proposta sendo 

plausivelmente interpretada como uma verdade sobre a crença dos participantes;  

 Uma estrutura que organiza a defesa ou acusação da proposta; 

 Um salto inferencial, ou seja, de uma verdade a outra, no movimento que vai da 

justificativa para a afirmação. 

Segundo o autor mencionado o argumento pode ser interpretado como um objeto cujas 

propriedades formais são independentes de qualquer discurso real, mas a aplicação correta dos 

sistemas formais de análise requer a consideração de um contexto social. A análise formal dos 

argumentos depende da compreensão dos significados do discurso. 

Gross, Harmon e Reidy (2000) identificaram também o surgimento de “cobertura” 

(“hedging”) que indicaria a qualidade das evidências apresentadas. Na análise estrutural do 

argumento, qualificadores modais como apresentados por Toulmin (1958, 2006) podem 

executar função semelhante, mas os autores preferiram chamar esta qualificação de “hedge” 

(“limite”). 

Segundo Osborne (2012), na perspectiva de Toulmin, os argumentos consistem em 

afirmações sobre o mundo, declarações de verdade. Estas alegações são apoiadas por dados, 

cuja conexão com a reivindicação é articulada através de um mandado que justifica a 

importância da prova. Tais alegações garantem descansar em suposições teóricas (no caso, o 

apoio) ou “backings” que podem ser explícitas, mas são muitas vezes implícitas. Refutações 

também podem ser qualificadas para mostrar a extensão do domínio em que elas são 

verdadeiras e geralmente sujeitas a contestações ou contra-argumentos que poderiam tentar 

mostrar se os dados ou as justificativas são enganosos ou não.  

Para Capecchi; Carvalho e Silva (2002, p. 5): 

O modelo de Toulmin é uma ferramenta importante para a compreensão da 

argumentação no pensamento científico. Além de mostrar o papel das 

evidências na elaboração de afirmações, relacionando dados e conclusões 

através de justificativas de caráter hipotético, também realça as limitações de 

uma dada teoria, bem como sua sustentação em outras teorias. O uso de 

qualificadores ou de refutações envolve a capacidade de ponderar diante de 

diferentes teorias a partir das evidências apresentadas por cada uma delas. 

Um modelo, por exemplo, pode ser útil para uma situação específica, porém 

substituído por outro mais abrangente em outras circunstâncias. Ao 

participar de discussões envolvendo argumentos completos, os alunos podem 

entrar em contato com uma importante faceta do conhecimento científico. 
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Os autores acima relacionaram a compreensão do modelo de Toulmin à compreensão 

da argumentação no “pensamento científico”, naturalmente que por meio do discurso da 

ciência. Depois enfatizaram o papel das evidências, dos dados, na argumentação. Mas o que 

os autores acima propuseram é uma tarefa mais ambiciosa no escopo do modelo de Toulmin, 

já que vimos apenas o modelo para uma análise de uma afirmação ou alegação, e não em 

exemplos da argumentação em teorias. Não só eles, mas vários pesquisadores da área de 

Ciências se interessam muito e trabalham com a argumentação baseada em Toulmin, pois em 

suas investigações o modelo os auxilia na afirmação de evidências e nas limitações de teorias, 

além de permitir descobrir como as alegações estão estruturadas dentro de um texto discursivo 

e avaliar sua solidez. 

De acordo com Osborne (2012) o que Toulmin ofereceu é duplo. Em primeiro lugar, a 

sua realização foi trazer a argumentação para fora do contexto da academia e mostrar que é 

uma atividade diária, e não única de lógicos, filósofos ou cientistas. Neste contexto, o 

argumento é uma ocorrência universal e diária que ocorre nas discussões sobre a melhor rota 

para ir de A para B, por exemplo. Argumentação é, portanto, um processo dialógico 

normativo ao invés de excepcional. Seu papel de destaque é o de servir como função retórica 

de convencer o ouvinte da validade do que diz o falante. 

Sua segunda contribuição é que a sua estrutura forneceu um vocabulário 

metalinguístico para descrever as características e elementos de um argumento, o que é 

importante, pois oferece um esquema para análise do discurso argumentativo e o que é mais 

importante: um meio de descrever a função linguística dos elementos de um argumento, a 

finalidade dos seus elementos (OSBORNE, 2012, p. 935). 

Driver e Newton (1997) analisaram o modelo de Toulmin e verificaram que há 

algumas limitações que devem ser consideradas para a análise da argumentação. Para eles, o 

modelo não conduz a julgamentos sobre a verdade ou sobre a adequação do argumento e a 

argumentação é vista de modo descontextualizado. Kelly e Takão (2002) também discutiram 

o fato do modelo de Toulmin apresentar algumas limitações, enfatizando o aspecto da 

ausência do contexto e propondo investigar longos trechos para identificar os componentes ou 

características do argumento. 

 Driver, Newton e Osborne (2000) comentaram que o discurso do professor com os 

alunos em sala de aula, e vice-versa, não se dá de uma maneira linear, necessitando, assim, de 

análise de um fragmento longo da discussão transcrita para identificar os argumentos. Eles 

apontaram três limitações do modelo de Toulmin: (1) a mesma asserção pode apresentar 

significado diferente dependendo do contexto no qual foi pronunciada; (2) pode acontecer de 
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algum componente argumentativo não estar explícito no discurso cabendo considerar o que o 

contexto informa a respeito; (3) algumas interações podem ocorrer através de gestos e sinais, 

então nem toda a discussão é feita através da linguagem verbal.  

Segundo Erduran, Simon e Osborne (2004), mesmo que o uso do modelo de análise do 

padrão argumentativo de Toulmin tenha fornecido informações valiosas sobre o raciocínio do 

aluno em estudos anteriores, ele não havia permitido uma visão clara sobre como a qualidade 

da argumentação poderia progredir através de intervenções em sala de aula ou mesmo como o 

modelo poderia ser utilizado para acompanhar mudanças. Em outras palavras, o potencial do 

modelo para promover a qualidade da argumentação em sala de aula tem sido um componente 

negligenciado na análise do discurso. Uma das consequências é que se tem pouca 

compreensão de como, por exemplo, ele pode ser usado como um indicador qualitativo e 

quantitativo da argumentação ao longo do tempo. 

 

3.4. Complementos ao modelo de Toulmin 

 

Jiménez Aleixandre, Reigota e Álvarez (1998) sugeriram complementações ao modelo 

de Toulmin para situações de ensino. Uma primeira relaciona-se à classificação dos dados (D) 

em fornecido (DF) pelo professor ou pelo livro e obtido (DO), sendo que este último pode ser 

do tipo empírico (DE) ou hipotético (DH). A segunda alteração considera os componentes 

hipótese e oposição na análise dos argumentos. O quadro abaixo resume os elementos dos 

argumentos segundo esses autores e os define. 

 

Quadro 3.1. Complementos ao modelo de Toulmin propostos por Jiménez Aleixandre, Reigota e 

Álvarez (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Definição 

Dados 

Dado Fornecido (DF)    

São referidos como a base para a conclusão Dado Obtido (DO):                                

1. Dado Empírico (DE)                                     

2. Dado Hipotético (DH) 

Enunciados 
 

Hipótese (H)          Hipóteses e conclusões são afirmações cuja validez se 

deseja estabelecer Conclusão (C) 

Oposição (O) Enunciado que questiona a validade de outro 

Justificação (J) 
Enunciado geral que justifica a conexão entre o dado e a 

conclusão 
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Jiménez Aleixandre, Reigota e Álvarez (1998) mantiveram a definição dos elementos 

dada por Toulmin, mas atribuíram nomes e abreviações diferentes para alguns. Por exemplo: 

chamaram as garantias (W) de justificações (J) e o qualificador modal (Q) de qualificador 

modal (M).  

A contribuição de Erduran, Simon e Osborne (2004) ao modelo de Toulmin foi a 

percepção de diferentes tipos de argumentos de acordo com diferentes combinações de seus 

elementos em forma de duplas, triplas, quádruplas e quíntuplas. Algumas delas são: CD 

(conclusão-dado), CDW (conclusão-dado-garantia), CDWR (conclusão-dado-garantia-

refutação), CDWB (conclusão-dado-garantia-apoio), CDWBR (conclusão-dado-garantia-

apoio-refutação), CDHW (conclusão-dado-hipótese-garantia), CDHWO (conclusão-dado-

hipótese-garantia-oposição). Estes autores utilizaram as mesmas abreviações empregadas por 

Toulmin.  Assim, uma combinação conclusão-dado (CD) refere-se a um argumento menos 

complexo que uma combinação conclusão-dado-garantia (CDW), pois o último apresenta um 

elemento a mais: a garantia.  

Os argumentos, então, podem apresentar diferentes estruturas e composições 

qualitativa e quantitativamente distintas com mais ou menos componentes. No presente 

trabalho utilizei o padrão argumentativo de Toulmin, os complementos de Jiménez 

Aleixandre, Reigota e Álvarez (1998) e a combinação dos componentes observados por 

Erduran, Simon e Osborne (2004). Os nomes e abreviações adotados foram os de Toulmin, 

excetuando os novos complementos. 

 

3.5 A argumentação no discurso da ciência e em seu ensino  

 

Fundamentalmente, atividade científica é um processo de construção de teorias 

explicativas. Tais teorias são provisórias e abertas ao desafio e à refutação dos cientistas. 

Assim, o conhecimento científico não resulta de uma mera acumulação de fatos imutáveis, 

procede do desenvolvimento através de fala, conflito e argumentação. Em síntese, o discurso 

da ciência é consideravelmente argumentativo. Desta forma, o desenvolvimento das 

Conhecimento Básico (B) 
Conhecimento de caráter teórico que serve como 

suporte para a justificação 

Qualificador modal (M) Especifica condições para a hipótese ou conclusão 

Refutação (R) 
Especifica condições para descartar a hipótese ou 

conclusão 
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competências próprias para a argumentação constitui um objetivo relevante do ensino e 

aprendizagem das ciências (COSTA, 2008, p. 1). 

No ensino de ciências é essencial pensarmos que objetivos devem ser valorizados para 

que se possa oferecer condições aos alunos, através de um ambiente interativo, de analisarem 

importantes aspectos científicos, como a argumentação e o estabelecimento de relações 

(LOCATELLI; CARVALHO, 2007, p. 1). 

Jiménez Aleixandre (1998) estimulou a criação de um ambiente que instigue o 

desenvolvimento da argumentação, como por exemplo, a elaboração e execução de atividades 

que proporcionem o surgimento de hipóteses pelos alunos. Porém, é preciso que o professor 

esteja preparado para desenvolver este ambiente de investigação e diálogo, para que os alunos 

aprendam a argumentar e discutir ideias. Driver, Newton, Osborne (2000) destacaram a 

importância do desenvolvimento de habilidades argumentativas nos alunos para que os 

estudantes entendam a racionalidade da ciência e os conceitos científicos com maior precisão. 

A argumentação em sala de aula vem sendo estudada de diferentes maneiras, 

englobando o discurso do professor (CAPECCHI; CARVALHO, 2000), as condições 

favoráveis à criação de um ambiente estimulante ao desenvolvimento da argumentação e o 

estudo da relação professor-alunos (CAPECCHI; CARVALHO; SILVA, 2002; VILLANI; 

NASCIMENTO, 2003; SÁ; QUEIROZ, 2007). 

Uma justificativa para analisar a argumentação em sala de aula reside na percepção do 

argumento científico como promotor do conhecimento, capaz de desenvolver a capacidade 

crítica sobre outras formas de conhecimento. Milne (2012, p. 952) reconheceu o papel da 

visão de mundo na geração de teorias para explicar fatos observados. Adicionalmente, 

convenções e linguagens sociais são aspectos importantes de alguns argumentos, inclusive os 

científicos. 

Em trabalho realizado por Sá e Queiroz (2007) com grupos de alunos universitários, 

elas verificaram que durante a resolução de um problema baseado na metodologia de estudos 

de caso, poucos fizeram uso dos dados fornecidos para fundamentar suas conclusões e 

nenhum dado foi identificado em seus argumentos. Também observaram que os grupos 

fizeram uso de justificativas que permitiam passar dos dados à conclusão final. Com relação 

ao conteúdo dos argumentos apresentados, constataram que os dados fornecidos e as 

justificativas utilizadas eram condizentes com informações contidas em artigos científicos. 

Velloso et al. (2009) analisaram a qualidade de argumentos produzidos por estudantes 

de um curso superior de química sobre o tema “corrosão”. Os argumentos foram produzidos a 

partir da realização de atividades didáticas pautadas na solução de casos investigativos - 
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metodologia de estudo de caso. A análise mostrou a existência dos componentes conclusão, 

dado e justificativa, com pouca ocorrência dos componentes refutação e qualificador modal. 

Os autores destacaram a receptividade da atividade pelo alunado e a sua adequação para o 

desenvolvimento da capacidade argumentativa dos estudantes, além de outras habilidades de 

caráter formativo, como comunicação oral e escrita, trabalho em grupo, tomada de decisão e 

senso crítico. 

Suart e Marcondes (2009) investigaram as interações argumentativas em sala de aula, 

analisando os diálogos dos estudantes durante a resolução de um problema experimental 

investigativo. Tiveram como resultado que os componentes dado empírico, dado hipotético e 

oposição foram empregados poucas vezes pelos alunos durante toda a aula, enquanto que os 

mais frequentes foram dado, conclusão e justificativa. 

Moreira, Rosa e Suart (2011) utilizaram o padrão argumentativo de Toulmin e 

Jiménez Aleixandre para investigarem a argumentação dos alunos do segundo ano do ensino 

médio a respeito de conceitos relacionados à cinética química. Foram organizadas três aulas, 

sendo duas experimentais e uma teórica, planejadas para a obtenção de argumentos. Nas aulas 

práticas foi realizado o experimento do sonrisal inteiro e triturado mergulhados em água 

quente e fria com o objetivo de explicar os conceitos de velocidade da reação e superfície de 

contato. A aula teórica foi organizada de maneira que os alunos e a licencianda discutissem 

sobre o conteúdo de cinética química. De modo geral, os argumentos apresentaram os 

componentes “conclusão e hipótese”, sendo que justificativa e refutação apareceram em 

número menor. A mediação da licencianda pode ter influenciado na construção de argumentos 

dos alunos. Em relação aos estudantes, notaram que eles ficaram entusiasmados com a 

atividade e apresentaram um ótimo desempenho em relação ao conteúdo ministrado. 

Há várias pesquisas sobre a argumentação no ensino de ciências, cada um com sua 

especificidade. No entanto, até o presente não identifiquei nenhum estudo que tenha utilizado 

a teoria da argumentação na análise do que dizem os estudantes sobre a avaliação escolar de 

química ou sobre os exames oficiais, como o ENEM, por exemplo. Ou mesmo que tenha se 

debruçado sobre a análise desses argumentos na busca de uma comprovação para a relação 

entre baixa autoestima e o desestímulo para participar de exames oficiais. Nos capítulos 

seguintes, mostrarei como conduzi minha pesquisa na escola, seus resultados e a análise dos 

mesmos. 

 

3.6. A escola onde foi realizada a pesquisa 
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O locus da pesquisa foi a Escola Estadual Professor Iago Pimentel, localizada na 

cidade de São João Del Rei, Minas Gerais. Esta escola foi fundada em 29 de janeiro de 1947 e 

atende estudantes do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. 

Grande parte dos alunos são jovens e adultos do bairro do Tejuco, vila São Bento, Barro 

Preto, Guarda Mor, Alto das Mercês, vila São José Operário, Águas Férreas, entre outros, 

funcionando com turmas nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). 

Na ocasião de realização da pesquisa, a Escola E. P. Iago Pimentel contava com 

aproximadamente 796 alunos no ensino fundamental e médio e uma equipe pedagógica 

composta por um diretor, duas vice-diretoras, cinquenta e um professores, três especialistas e 

uma equipe de apoio formada por três bibliotecárias, uma secretária, quatro auxiliares de 

secretaria, um inspetor, cinco serventes e sete merendeiras.  

Quanto ao ambiente físico a escola é edificada em um terreno relativamente grande 

onde se encontram dezesseis salas de aulas que funcionam em três blocos, além de áreas 

livres, que servem para abrigar os alunos durante o recreio e realizar outras atividades. Tem 

também um campo de vôlei coberto para atividades de educação física. A escola possui ainda 

uma secretaria, uma sala de informática, uma sala de vídeo, uma diretoria, um almoxarifado, 

um laboratório, uma cantina, uma sala de supervisão, uma biblioteca, uma sala de professores, 

banheiros e um pequeno auditório que, em geral, é utilizado para apresentações, reuniões e 

outras atividades. 

 

3.7. Os alunos envolvidos 

 

A pesquisa foi desenvolvida com uma turma matutina de vinte e oito alunos do 

terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Iago Pimentel. Para tanto, detive-

me nas intervenções nas aulas de Química com a presença da professora anteriormente citada 

como referência inicial da pesquisa por ter esta considerado seus estudantes com baixa 

autoestima. 

 

3.8. O primeiro contato  

 

O primeiro contato que tive com a escola ocorreu no dia nove de agosto de dois mil e 

treze. Neste dia fui à escola de manhã. Chegando lá me senti um pouco tímida e perdida, 

talvez porque não conhecia ninguém ainda, então aos poucos fui me adaptando. A professora 

chegou e então conversamos sobre as turmas e qual seria mais conveniente para a minha 
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pesquisa. Já que meu objetivo era desenvolver a pesquisa com uma turma que apresentasse 

alunos com prováveis problemas de baixa autoestima, decidimos trabalhar com o terceiro ano 

por se tratar de uma turma “desanimada com avaliações”, segundo a professora. 

Fui para a sala do terceiro ano na qual estava acontecendo uma reunião de pais para a 

entrega dos boletins. Então aproveitei a presença dos pais na sala para me apresentar e falar 

sobre minha pesquisa. Depois, entreguei a eles o termo de esclarecimento (apresentado no 

Apêndice A) e alguns pais assinaram no mesmo instante. Os demais levaram para a casa para 

que fossem entregues pelos alunos na aula posterior. 

Expliquei aos envolvidos tudo o que eu já havia planejado fazer; falei que em cada 

avaliação iria entregar uma folha (dimensionada em 10 x 10 cm, que passei a chamar de ficha) 

aos alunos para que pudessem relatar ali suas impressões (que chamei de enunciados no 

momento da análise) sobre cada avaliação. Comentei depois que pretendia apresentar os 

resultados obtidos aos estudantes e planejar uma conversa. Mencionei que a professora não 

seria envolvida na análise das impressões dos alunos e apresentei a minha questão de pesquisa 

inicial: qual a relação entre os alunos e as avaliações de Química? Eles têm baixa autoestima 

frente ao ENEM? Os pais presentes concordaram e demonstraram ter gostado da iniciativa. 

Quando a reunião de pais se encerrou, começou a aula e eu continuei na sala. Percebi 

que os alunos respeitavam a professora, mas estavam revoltados diante da postura do diretor 

diante dos pais na reunião. Mas como isso é um problema particular da escola eu não me 

envolvi nas discussões. Neste dia, percebi que a escola tinha problemas administrativos. A 

partir daí comecei a frequentar as aulas de química pelo menos uma vez por semana, não só 

nos dias de provas. Era o início do terceiro bimestre e a professora lecionava o conteúdo de 

isomeria dos compostos orgânicos. Nos dias em que estavam programadas as avaliações, eu 

levava as fichinhas e o “saco cheio de prova”. 

 

3.9.  Coleta dos dados 

 

Para iniciar a coleta de dados meu orientador sugeriu a leitura de um trabalho de 

pesquisa publicado no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (Cezar e 

Vargas, 2013).  A pesquisa se propunha investigar a educação sexual não-formal por meio de 

revistas juvenis femininas, onde os alunos foram incentivados a depositar em uma sacola de 

tecido suas dúvidas sobre sexo. Esta sacola foi apelidada de “saco sem vergonha” e nos 

pareceu ser uma maneira criativa e eficiente de coletar dados. Então, decidi utilizar um 
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instrumento semelhante em minha pesquisa, apelidando-o de “saco cheio de prova”. A partir 

daí, planejei etapas para a coleta de dados.  

 

1. Primeira etapa: o “saco cheio de prova”. 

Cheguei à escola e expliquei o meu trabalho aos alunos: todos os dias eu estaria na 

sala de aula durante as aulas de química e nos dias de avaliação eu iria entregar a eles, ao 

final, uma ficha de papel (de 10x10 cm) para escreverem suas impressões ou o que acharam 

da avaliação. Depois, expliquei que eu iria passar o saco recolhendo as fichas. 

Foram quatro tipos de avaliações: uma prova escrita, um simulado, o ENEM e 

trabalhos solicitados pela professora. Ao analisar as fichas percebi que eu poderia analisá-las 

utilizando a análise da argumentação de Toulmin com as complementações dadas por Jiménez 

Aleixandre, Reigota e Álvarez e por Erduran, Simon e Osborne.  

Assim, analisei inicialmente os enunciados escritos pelos alunos nas fichas, 

identifiquei aqueles que continham argumentos, organizei o conjunto completo em categorias, 

analisei novamente os enunciados dentro de cada categoria e extraí deles as primeiras 

percepções dos alunos sobre as avaliações e suas prováveis relações com autoestima. 

A ficha e o saco utilizados estão ilustrados na figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. O “saco cheio de prova”. 

 

Foram quatro tipos de avaliações em que o saco foi utilizado na coleta de dados: 

1ª) Prova bimestral escrita, com cinco questões de química sobre isomeria dos 

compostos orgânicos, sendo quatro dissertativas e uma de múltipla escolha; 

2ª) Simulado elaborado pela escola, também bimestral, com cinco questões de química 

de múltipla escolha; 

3ª) ENEM 2013, com 17 questões de múltipla escolha relacionadas à química; 
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4ª) Trabalhos de pesquisa solicitados pela professora: o primeiro tratava da síntese de 

compostos orgânicos em que a professora sugeriu uma síntese a cada dupla de alunos, que 

poderia ser de aldeídos, álcoois, amidas, aminas e alcanos; o outro foi sobre “o uso de armas 

químicas na Síria”, onde os alunos realizaram pesquisas e debateram o tema. 

 

2. Segunda etapa: devolvendo os dados aos alunos para uma conversa. 

Após a análise das fichas, a professora e eu reunimos os alunos em uma sala de aula 

para uma conversa onde apresentei seus enunciados organizados em categorias e formulei 

questões para estabelecer uma discussão, que foi gravada e transcrita. Assim, surgiram novos 

argumentos para análise. A transcrição se encontra no Apêndice C. 

O encontro com os alunos aconteceu no dia vinte e sete de novembro de dois mil e 

treze e as discussões foram muito interessantes. No início da conversa, apresentei todos os 

enunciados dos alunos já categorizados. Li com os alunos todos os enunciados e expliquei as 

categorias. Esta apresentação durou cerca de trinta minutos. Percebi que os alunos estavam 

tímidos e calados, embora muito atentos e curiosos, mas aos poucos fui indagando-os a 

falarem mais. Coloquei uma filmadora na sala para gravar as conversas e a professora me 

auxiliou na organização das falas.  

Quando terminei a apresentação dos enunciados, que foi feita na sala de vídeo da 

escola, a qual contava com os suportes tecnológicos necessários, coloquei algumas perguntas 

para os alunos a fim de provocá-los e fomentar as discussões, conforme expressadas no 

Apêndice B. 

Neste dia os alunos falaram muito, tanto que às vezes eu nem entendia, pois todos 

conversaram ao mesmo tempo. Notei isso principalmente na segunda questão em que 

apresentei dois enunciados e perguntei o motivo de se posicionarem ora individualmente, ora 

coletivamente. Quando apresentei o enunciado “sei que fechei” uma aluna comentou sobre 

autoestima e aí a discussão desenvolveu-se. Argumentaram também a questão dos trabalhos, 

alguns diziam que quando fazem trabalhos não ficam nervosos, enquanto outros alunos se 

opunham. Achei que foi uma experiência muito boa e uma discussão produtiva. 

 

3. Terceira etapa: entrevista individual. 

Esta etapa decorreu da gravação da etapa anterior, onde percebi que havia um aluno 

que me pareceu ter baixa autoestima frente ao ENEM. Assim, busquei os enunciados dele na 

etapa do “saco cheio de prova” e percebi que apontavam na direção de um descontentamento. 
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Procurei-o para uma conversa individual, que foi também gravada, transcrita (Apêndice D) e 

analisada. 

Primeiramente, conversei com ele por telefone e perguntei se eu poderia entrevistá-lo, 

visto que eu estava continuando o trabalho realizado em sua turma. Ele aceitou e então 

combinamos de nos encontrar na escola no dia e horário compatíveis com sua disponibilidade. 

A entrevista foi agendada para o dia cinco de junho de dois mil e quatorze à noite na escola 

em que foi realizada toda a pesquisa e assim se fez. A entrevista durou cerca de vinte minutos, 

o entrevistado foi apelidado de Aluno G (nome fornecido por mim na transcrição da conversa 

da segunda etapa), o qual leu e assinou um termo de esclarecimento (Apêndice A) dizendo 

não se importar com a gravação.  

Formulei algumas questões previamente para não perder a sincronia da conversa, mas 

também fiz questões na hora conforme o aluno G ia falando. O aluno pareceu-me bem sincero 

e respondeu seriamente as questões, mas demonstrou timidez. Notei, no início da pesquisa, 

que ele conversava pouco na sala de aula e tinha vergonha. Levou um tempo para que se 

sentisse à vontade com minha presença na sala de aula. Mas isto não foi empecilho para que a 

entrevista acontecesse. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

 

4.1.  Descrição das avaliações  

 

4.1.1. A prova bimestral 

 

Esta avaliação ocorreu no dia dois de setembro de dois mil e treze, uma segunda feira 

de manhã. Fui à escola e lá observei os alunos chegarem. Alguns deles ficaram surpresos por 

não se lembrarem que tinha prova naquele dia. A prova ocorreu no primeiro horário. Entrei na 

sala e fiquei observando os alunos arrumarem as carteiras. Foi interessante perceber a 

diversidade de sentimentos: uns se encontravam agitados e nervosos enquanto outros nem se 

importavam e pareciam muito tranquilos.  

Passados alguns minutos a professora chegou e deu a notícia que a prova seria com 

consulta ao livro e ao caderno, mas individual. Ela justificou sua decisão pelo fato da matéria 

lecionada ser “muito difícil”. Antes da professora entregar a prova eu lembrei que seria 

entregue uma ficha em branco ao término da prova: “como já combinado, na ficha em branco 

vocês podem expressar suas opiniões sobre a avaliação quando terminarem: o que acharam, se 

está difícil ou não, se está dentro do conteúdo combinado, qual a relação de vocês com a 

avaliação. São livres para dizerem o que acharem conveniente”. Expliquei que era opcional 

colocar o nome. Depois, quando terminassem de escrever na ficha, orientei para colocá-las no 

saco. 

O tema da prova foi isomeria dos compostos orgânicos. Continha cinco questões 

impressas numa folha de papel ofício, onde não percebi haver erros ortográficos. Uma questão 

foi de múltipla escolha e o resto do tipo discursivo. A linguagem me pareceu ser clara e de 

fácil compreensão. 

 

As questões da prova 

 

A primeira questão pediu que o aluno identificasse o tipo de isomeria entre o 

ciclopropano e o propeno, cujas fórmulas estruturais foram dadas. Considerei esta questão 

fácil por apresentar as fórmulas, pois muitos alunos têm dificuldades em determiná-las. 



72 
 

   

A segunda questão pediu o conceito de metameria e um exemplo. Como a prova foi de 

consulta, os alunos simplesmente abriram o livro e copiaram o conceito. Em minha opinião, 

esta questão não exigiu raciocínio algum, mas o simples transporte do conceito presente no 

livro para a prova. 

A terceira continha cinco itens. Em cada um foi solicitado que o aluno construísse a 

fórmula estrutural de dois compostos e determinasse o tipo de isomeria entre eles. Esta 

questão exigiu mais raciocínio e tempo. A meu ver, foi uma questão bem elaborada.  

A quarta questão pediu um exemplo de isomeria geométrica cis-trans. Depois da 

prova, a professora comentou que este tipo de isomeria não é tão complicada, por isso os 

alunos não discutem tanto quando é cobrada em prova, porque não apresentam tantas 

dificuldades com o conteúdo se comparado às demais isomerias. 

A quinta e última questão foi de múltipla escolha, tinha quatro alternativas e os alunos 

deveriam marcar a que apresentasse os isômeros funcionais do etoxietano e da propanona. 

Esta questão exigiu a construção das estruturas dos compostos, mas devido a ser de múltipla 

escolha me sugeriu menor dificuldade.  

 

Observações sobre a execução da prova 

 

A professora leu a prova com os alunos e explicou o que era para fazer em cada 

questão. A partir daí, eles se aquietaram e cada um concentrou em sua prova. Fiquei admirada 

com a turma quando percebi que cada um consultava seu caderno e/ou livro; senti que todos 

tinham a necessidade de tirar uma boa nota e aproveitaram a oportunidade. Com a exceção de 

dois alunos que usavam fones de ouvido durante a avaliação, todos estavam concentrados.  

Como meu objetivo era verificar a relação dos alunos com a avaliação, prestei muita 

atenção em cada movimento. Alguns alunos me chamaram para explicar as questões 

novamente, demonstrando dificuldades de interpretação. Talvez eles soubessem o conteúdo, 

mas tinham dificuldades em entender o que a questão solicitava. Este é um problema comum 

nas escolas e já era uma hipótese deparar-me com isso.  

O horário da aula finalizou e os alunos ainda não haviam terminado. A professora 

tinha dois horários de química neste dia. Então, pediu que os alunos entregassem a avaliação 

para conclusão na aula seguinte. Assim ocorreu e no final do terceiro horário os alunos 

escreveram suas opiniões nas fichas e eu passei o saco recolhendo-as.  

 

4.1.2. O simulado bimestral 
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Nos dias dezessete e dezoito de setembro foi realizado um simulado na escola para os 

alunos do ensino médio nos três primeiros horários, o qual continha cinco questões de cada 

matéria/disciplina. Este simulado é uma forma de avaliação oficial da escola aplicado cada 

bimestre com o objetivo de ensinar e “treinar” os alunos a relacionarem-se com gabaritos, 

visto que os vestibulares e o ENEM são avaliações de mesma natureza. Todos os professores 

responsáveis pelas disciplinas elaboram questões específicas e depois a direção reúne todas 

em uma única prova. A professora não estava na sala do terceiro ano no momento do 

simulado, então pedi permissão ao professor que o estava aplicando para entregar as fichas e 

solicitei aos alunos que descrevessem suas experiências tal como na avaliação anterior. 

Como os alunos já me conheciam não houve problemas, mas, desta vez, notei que 

menos alunos deram sua opinião. Quatro questões do simulado de química foram de múltipla 

escolha e uma discursiva, mas todas tratavam de isomeria dos compostos orgânicos.  

 

As questões do simulado 

 

A primeira questão pediu o tipo de isomeria entre o butanal e o metil propanal e tinha 

quatro alternativas. A segunda questão perguntava qual é a isomeria entre a propanona e o 

prop-1-en-2-ol, lembrando que havia os desenhos das estruturas. A terceira perguntava a 

relação que existe entre a propanona e o propanal. A quarta questão era sobre os compostos 

que apresentavam isomeria e metameria com o etóxi-etano. A quinta e última questão de 

química do simulado indagava qual o tipo de isomeria entre o ciclopropano e o propeno (se 

tratava da questão número um da primeira avaliação já mencionada). 

 

Observações sobre a execução da prova 

 

O professor responsável pela turma neste dia chegou na sala e organizou as carteiras 

antes do início do simulado. Os alunos foram chegando e sentando aleatoriamente nas 

cadeiras. O professor deu as orientações como de costume em todos os dias de simulado e 

aproveitei para refazer o meu pedido de escreverem nas fichas entregues junto com a prova. 

Os alunos se comportaram bem de maneira geral e percebi que eles não dispersaram a atenção 

facilmente. À medida que iam acabando, colocaram as fichas no saco. Percebi que alguns 

alunos precisaram de mais tempo para terminar a prova, então bateu o sinal e não depositaram 

no saco as suas fichas. 



74 
 

   

 

4.1.3. O ENEM 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 com o objetivo de 

avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir para a 

melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. Atualmente é a via de acesso às 

universidades públicas. 

 

As questões do ENEM 

 

Já que a análise iria ser feita com base na prova do ENEM
1
, tive acesso à prova, li as 

questões de química que foram colocadas na parte: ciências naturais e suas tecnologias no 

caderno de prova do primeiro dia e as descrevi sucintamente. Lembrando que, nesta parte da 

prova, havia questões onde os conteúdos de Química, Física e Biologia estavam integrados. 

Notei durante a leitura destas que os enunciados eram extensos. Não observei a execução da 

prova devido à sua natureza, mas isto seria algo interessante a fazer, se permitido. 

A primeira questão relacionou-se à química verde; a segunda tratava da poluição 

ambiental e o descarte inapropriado do politereftalato de etileno (PET); a terceira era um 

problema de cálculo estequiométrico; a quarta abordava o efeito estufa; a quinta continha um 

texto sobre a degradação do glifosato (herbicida) e perguntava qual é a fórmula deste 

composto, onde cada alternativa apresentava uma fórmula; a sexta tratava de equilíbrio 

térmico envolvendo duas garrafas PET; a sétima questão discutia equilíbrio químico através 

de uma equação química; a oitava era sobre concentração de soluções; a nona abordava o 

assunto pressão atmosférica.  

A décima era sobre geometria cis e trans; a décima primeira questão abordava o pH da 

água; a décima segunda tratava da razão entre massa de ar quente e massa de ar frio no 

contexto de aquecedores solares; a décima terceira pedia para identificar os carbonos 

quaternários na fórmula estrutural proposta; a décima quarta propunha um método de 

separação de misturas; a décima quinta tinha um problema sobre molaridade; a décima sexta 

abordava interações intramoleculares e a última questão era sobre métodos de separação, 

totalizando dezessete questões relacionadas ao conteúdo químico. 

                                                           
1
 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos. 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
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Sobre as questões de ciências naturais e suas tecnologias achei o conteúdo variado e as 

questões cansativas, principalmente por conterem enunciados extensos e serem as últimas 

questões da prova. 

 

A coleta das observações dos alunos após o ENEM 

 

Um dia após a prova do ENEM, em 28 de outubro, fui à escola. Na sala de aula os 

alunos dialogavam com a professora comentando que tudo o que ela havia ensinado de 

química estava presente na prova. Então, entreguei as fichas e orientei os alunos: “na ficha em 

branco vocês podem expressar suas opiniões sobre o que acharam do ENEM, se acharam 

difícil ou não (e os motivos, o porquê). Descrevam a experiência de vocês com a prova oficial 

e, para aqueles que não fizeram a prova, peço que justifiquem o porquê de não terem se 

inscrito para a avaliação”. Saliento que neste dia os alunos se empenharam muito em dizer o 

que acharam, a participação foi totalmente espontânea e todos os alunos presentes na sala 

fizeram observações nas fichas.  

Passei então o “saco cheio de prova” para que assim que terminassem colocassem as 

fichas no mesmo. Eles acharam a dinâmica interessante e neste dia percebi que a turma se 

empenhou mais do que anteriormente. A partir deste dia comecei a frequentar as aulas de 

química todos os dias, pois a professora iria aplicar várias atividades avaliativas. 

 

4.1.4. Os trabalhos escolares 

 

A professora começou o quarto bimestre e resolveu distribuir várias tarefas e trabalhos 

para serem realizados em sala de aula visando favorecer a recuperação da nota pelos alunos. É 

importante observar uma evidência do caráter somativo das avaliações da professora, pois os 

trabalhos não foram propostos para aprendizagem, mas para “recuperar a nota”. 

 

Os trabalhos realizados 

 

A professora propôs dois trabalhos aos alunos. O primeiro deles foi feito em casa, em 

duplas. Era sobre a síntese de compostos orgânicos, onde os alunos teriam que descrever a 

síntese dos seguintes compostos químicos: 

 aldeídos a partir de alcinos (enolização); 

 álcoois a partir de enóis; 

http://www.infoescola.com/quimica/funcao-aldeido/
http://www.infoescola.com/quimica-organica/alcinos/
http://www.infoescola.com/quimica/funcao-alcool/
http://www.infoescola.com/quimica/funcao-enol/
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 amidas a partir de aminas; 

 aminas a partir de amônia e halogenados; 

 alcanos a partir da hidrogenação de alcinos e alcenos. 

Cada dupla deveria escolher duas sínteses e explicá-las com reações e conceitos teóricos. 

O outro trabalho foi sobre “o uso de armas químicas na Síria”, uma atividade 

interdisciplinar proposta no âmbito do subprojeto da Licenciatura em Química do PIBID da 

UFSJ. Primeiramente, foram feitas pesquisas em textos e em vídeos sobre: o conceito de arma 

química, a localização da Síria, o motivo deste ataque, o mandante, reportagens no youtube e 

informações observadas na mídia e na internet. Como o trabalho envolveu os bolsistas do 

PIBID, eles leram o material coletado pelos alunos, completaram com mais informações e 

distribuíram o material resultante na forma de textos para quatro disciplinas do terceiro ano: 

Geografia, História, Português e Química. Nesta última, os bolsistas trabalharam com os 

alunos o conceito de arma química, sua origem, fórmulas e composições, tipos, os danos 

causados por elas e formas de tratamento das vítimas. As aulas foram desenvolvidas 

utilizando vídeos, noticiários da TV e apresentações dos bolsistas.  

Nas aulas posteriores ao término dos trabalhos entreguei as fichas e pedi que 

escrevessem sobre suas experiências nos dois trabalhos: “gostaria que vocês falassem um 

pouco sobre os dois trabalhos realizados este bimestre, o que vocês acharam, se aprenderam 

com eles, qual a relação de vocês com os trabalhos escolares, a opinião de vocês sobre o fato 

de os trabalhos funcionarem ou não como instrumentos avaliativos e o porquê”. Passei então 

o “saco cheio de prova” recolhendo as fichas. Em comparação com as avaliações anteriores, 

esta foi a que os alunos mais participaram e não pouparam palavras ao escreverem em suas 

fichas. 

 

4.2. A análise das fichas 

 

Foram coletadas vinte e duas fichas na primeira avaliação (prova bimestral), dezoito 

na segunda (simulado), dezenove na terceira (ENEM) e quatorze na quarta (trabalhos). Nos 

quadros 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 encontram-se os enunciados dos alunos para cada avaliação 

organizados em categorias determinadas durante a análise dos mesmos. Os números 

representam os enunciados, porém a numeração não corresponde ao mesmo aluno em todas as 

avaliações, pois a maioria não se identificou nas fichas. 

 

http://www.infoescola.com/quimica/funcao-amida/
http://www.infoescola.com/quimica/funcao-amina/
http://www.infoescola.com/quimica/funcao-amina/
http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/amonia/
http://www.infoescola.com/quimica/alcano-alceno-e-alcino-parafinas-olefinas-e-acetilenos/
http://www.infoescola.com/quimica/hidrogenacao/
http://www.infoescola.com/quimica-organica/alcenos/
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4.2.1. A prova bimestral 

 

Vinte e dois alunos escreveram seus enunciados nas fichas. No geral eles acharam a 

prova fácil pelo fato de envolver consulta, mas quase todos acharam difícil a questão número 

três, talvez porque tenha exigido mais raciocínio. Poucos afirmaram que se tivessem estudado 

mais seria mais fácil fazer a prova. 

A ideia inicial era, através das fichas, resgatar informações sobre as percepções dos 

alunos sobre a avaliação. A maioria apresentou julgamentos da prova escrita.  Para iniciar a 

análise numerei as fichas aleatoriamente e identifiquei cinco categorias para organizar as 

opiniões dos alunos, como mostra o quadro 4.1.  

 

Quadro 4.1. Enunciados e categorias da prova bimestral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias Enunciados  

Julga a prova 

em termos de 

grau de 

dificuldade 

1. “A prova não estava difícil, quem estudou e tinha conhecimento do assunto 

conseguiu fazer a prova”; 2. “Eu achei essa prova razoável”; 5. “A prova não estava 

fácil.”; 7. “A prova está razoável”; 8. “A prova estava um pouco difícil”; 10. “A 

prova estava fácil exceto o número 3”; 11. “Pelo fato da prova ter sido de consulta 

foi razoavel...”; 12. “A prova estava fácil pois era com consulta. Porém a questão 3 

estava difícil, porque eu não estava conseguindo fazer”;  13. “Média, não estava tão 

difícil, somente o 3 que estava meio chatinho”; 14. “A prova foi fácil, apesar do 

número 3 dar bastante trabalho"; 15. “A prova estava mais ou menos, a única que 

tive um pouco de dificuldade foi a 3”;  16. “Esta avaliação foi fácil, ela está bem 

preparada e caiu as mesmas coisas que ela ensinou nas aulas”;   17. “A prova de 

química estava fácil, somente a questão 3 letra d que eu tive um pouco de dificuldade 

para fazer e a prova estava bem elaborada”; 18. “A prova estava tranquila, não estava 

difícil, estava bem fácil”; 19. “A prova foi fácil não só por ter sido com consulta, 

mas as perguntas estavam bem claras, exceto a letra d do n. 3 que ainda não 

tinhamos visto e tivemos que procurar no livro”; 21. “A prova não estava tão fácil e 

nem muito difícil. Deu pra fazer. Mas se eu tivesse estudado a prova seria mais fácil 

para mim. Foi muito bom a prova com consulta, deu para aprender bastante”. 

Expressa um 

julgamento 

sobre o nível 

de estudo 

1. “A prova não estava difícil, quem estudou e tinha conhecimento do assunto 

conseguiu fazer a prova”; 3. “Eu tinha que ter estudado mais”; 4. “Para quem 

estudou não estava difícil. Eu esqueci que haveria prova, não estudei, o que salvou 

foi ser de consulta”; 21. “A prova não estava tão fácil e nem muito difícil. Deu pra 

fazer. Mas se eu tivesse estudado a prova seria mais fácil para mim. Foi muito bom a 

prova com consulta, deu para aprender bastante”. 

Julga a 

elaboração 

da prova 

 

6. “Na minha opinião foi uma prova clara e objetiva, com questões simples pouco 

complexas. Enfim uma prova bem elaborada contendo toda a matéria que a 

professora explicou”; 16. “Esta avaliação foi fácil, ela está bem preparada e caiu as 

mesmas coisas que ela ensinou nas aulas”;  17. “A prova de química estava fácil, 

somente a questão 3 letra d que eu tive um pouco de dificuldade para fazer e a prova 

estava bem elaborada”; 19. “A prova foi fácil não só por ter sido com consulta, mas 

as perguntas estavam bem claras, exceto a letra d do n. 3 que ainda não tinhamos 

visto e tivemos que procurar no livro”; 20. “A prova estava bem elaborada”. 
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Na primeira categoria os alunos julgaram a prova como fácil, razoável ou difícil e 

apontaram suas dificuldades em relação à questão 3. Além de julgarem a avaliação, os 

enunciados 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 apontaram nela a particularidade da questão 3. O 

enunciado 19 ressaltou um julgamento do grau de dificuldade da prova e também julgou a 

elaboração da prova com os dizeres: “... as perguntas estavam bem claras”. É importante 

enfatizar também que o enunciado 21 além de julgar a avaliação dizendo que “a prova não 

estava tão fácil e nem muito difícil” acrescentou o dado da aprendizagem, dizendo que “deu 

para aprender bastante”. Para este aluno, a prova com consulta ajudou a aprender, 

provavelmente devido a exigir a busca de informações. 

Somente as opiniões de quatro alunos foram classificadas numa segunda categoria, 

relacionada ao julgamento sobre o nível de estudo. Percebi que alguns alunos têm consciência 

de que quanto mais estudarem melhor será o desempenho na prova. O enunciado 1 se 

assemelha ao 21 da primeira e segunda categorias no sentido do aluno ter consciência que seu 

desempenho na avaliação depende do estudo. O estudante do enunciado 3 disse que não 

estudou o suficiente para ir bem na prova. O do enunciado 4 generalizou a questão da 

necessidade de estudo: “para quem estudou não estava difícil” e depois fez seu 

autojulgamento dizendo “não estudei” e apontou sua sorte: a prova ser de consulta. Outro 

aspecto perceptível foi a relação entre categorias presente neste enunciado, pois além do aluno 

mencionar a relação entre a prova e o nível de estudo ele também julgou a prova em termos 

de grau de dificuldade, dizendo não estar difícil. O enunciado 21 apresentou que o aluno em 

questão não estudou para a prova e que se tivesse estudado faria a prova sem problemas. 

A terceira categoria abrangeu as opiniões que julgaram a elaboração da prova. 

Podemos notar nesta categoria que alguns alunos avaliaram a prova feita pela professora no 

sentido de exigir somente o que foi ensinado. Percebi isto em vários momentos na sala de aula 

quando os alunos perguntavam à professora se iria cair na prova as mesmas coisas que ela 

ensinou. A professora afirmou que este é um comportamento corriqueiro dos alunos, o que 

Aponta 

particularida

des 

10. “A prova estava fácil exceto o número 3”; 12. “A prova estava fácil pois era com 

consulta. Porém a questão 3 estava difícil, porque eu não estava conseguindo fazer”; 

13. “Média, não estava tão difícil, somente o 3 que estava meio chatinho”; 14. “A 

prova foi fácil, apesar do número 3 dar bastante trabalho”; 15. “A prova estava mais 

ou menos, a única que tive um pouco de dificuldade foi a 3”;  17. “A prova de 

química estava fácil, somente a questão 3 letra d que eu tive um pouco de dificuldade 

para fazer e a prova estava bem elaborada”; 19. “A prova foi fácil não só por ter sido 

com consulta, mas as perguntas estavam bem claras, exceto a letra d do n. 3 que 

ainda não tinhamos visto e tivemos que procurar no livro”.  

Expressa 

emoção 
22. “Eu gostei de todas elas especialmente a 4”. 
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significa que eles têm medo das provas, de cair algo que eles não sabem. Os professores 

inserem questões que não tem a ver com o ensino, ao menos explicitamente, e isto choca os 

alunos. No geral, todos os enunciados desta categoria julgaram a elaboração da prova como: 

“clara e objetiva”, “bem elaborada”, “bem preparada”, “as perguntas estavam bem claras”. Os 

enunciados 16, 17 e 19 também julgaram a prova em termos de grau de dificuldade dizendo 

que a prova foi fácil e, por isso, têm relação com a primeira categoria definida no quadro 4.1. 

A quarta categoria enquadrou as opiniões que apontaram particularidades numa 

questão específica da prova, como, por exemplo, os enunciados 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19. 

Nesta categoria os alunos demonstraram seu contato com cada uma das questões da prova e 

julgaram aquela que, para eles, era mais difícil. Isto significa que ao apontarem a 

particularidade de uma questão, cognitivamente os alunos avaliaram cada questão em termo 

de dificuldade. A questão número três pedia que eles montassem a estrutura dos compostos e 

de seus isômeros e identificassem a isomeria dos mesmos. Com estas opiniões foi possível 

perceber o quanto os alunos têm dificuldades em ler o nome do composto e montar sua 

fórmula estrutural, e este pode ter sido o motivo de acharem a questão difícil. Outro pode 

estar relacionado à questão apresentar vários itens, o que, no caso, exige mais dos alunos. 

Ressalto que esta categoria está ligada à primeira, pois todos os alunos julgaram a prova como 

fácil, razoável ou difícil e depois apontaram a particularidade de uma questão. 

A quinta e última categoria expressa emoções relativas à prova:  

(22) “eu gostei de todas elas especialmente a 4”. 

Provavelmente o aluno deste enunciado gostou da questão quatro por se tratar de 

geometria cis e trans que é fácil de lidar e que atrai a atenção dos alunos, segundo a 

professora. Este aluno demonstrou estar satisfeito quando afirmou que gostou das questões da 

prova, e isto pode estar relacionado à mesma ser de consulta ou devido ao seu entendimento 

do conteúdo. 

O que os alunos escreveram nas fichas até agora permitiu entender quais foram as suas 

percepções em relação à avaliação da professora. As fichas, em sua maioria, foram na direção 

de um julgamento da prova e do nível de estudo. Identifiquei nesta primeira avaliação onze 

argumentos contendo dado, conclusão e garantia que, segundo Toulmin são componentes 

essenciais dos argumentos. Estes argumentos estão reunidos em blocos nas figuras 4.1 e 4.2. 

A figura 4.1 reúne os argumentos dos enunciados 1, 4, 6, 11 e 16 que apresentaram 

conclusão-dado-garantia.   
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Figura 4.1. Argumentos apresentados nos enunciados (1), (4), (6), (11) e (16). 

 

Através da análise acima percebi que a avaliação foi considerada fácil pelos alunos e 

para quem estudou, devido a ser com consulta e estar bem elaborada e relacionada ao 

conteúdo ensinado. Segundo Erduran, Simon e Osborne (2004), as combinações formadas 

foram do tipo CDW. 

Nesta avaliação, encontrei quatro enunciados com quatro componentes do padrão 

argumentativo de Toulmin: 12, 17, 19 e 21, como mostra a figura 4.2. Uma novidade desta 

vez foi o aparecimento do componente refutação. 
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Figura 4.2. Argumentos apresentados nos enunciados (12), (17), (19) e (21). 

 

Estes enunciados corroboraram a conclusão tirada no grupo de enunciados anterior. 

Entretanto, duas novidades foram evidenciadas: as refutações, que indicaram circunstâncias 

que demonstraram dificuldades em relação a uma questão da prova e o dado das questões 

estarem claras, incluindo uma exceção: o nível de dificuldade da questão 3.  

As combinações dos elementos argumentativos que encontrei na análise dos quatro 

enunciados acima foram CDWR, o que evidenciou que alguns alunos produziram argumentos 

em suas opiniões sobre a prova.  

A tabela 4.1 mostra quantitativamente o número de argumentos encontrados nos 

enunciados referentes à primeira avaliação. 

 

Tabela 4.1 – Classificação dos enunciados da primeira avaliação (prova bimestral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do total de vinte e dois enunciados coletados, nove apresentaram argumentos. Entre os 

enunciados que não apresentaram argumentos estão o 3 e o 22, por exemplo, porque não há o 

componente “garantia”. 

É importante mencionar que o enunciado 22 foi na direção da autoestima, pois o aluno 

mencionou ter gostado da avaliação e mostrou que a prova desperta nele vontade (ou não) de 

continuar os estudos. Logo, se ele disse que gostou, a avaliação pode ser uma compensação 

por seus estudos ou uma forma de valorizá-lo e também por permitir que ele demonstre o que 

aprendeu. Então, não há nada de mal com a prova escrita com consulta, concluo, muito 

embora somente um aluno tenha expressado isto. 

 

Primeira avaliação 

(prova bimestral) 
Enunciados 

Total de 

enunciados 

Enunciados coletados 22 22 

Enunciados com 

argumentos 

(1), (4), (6), (11), (12), 

(16), (17), (19) e (21) 
9 

Enunciados sem 

argumentos 

(2), (3), (5), (7), (8), (9), 

(10), (13), (14), (15), (18), 

(20) e (22)  

13 
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4.2.2. O simulado bimestral 

 

Após a segunda avaliação, dezoito alunos escreveram nas fichas. Seus enunciados 

enquadraram-se nas mesmas categorias definidas para os enunciados da primeira avaliação, 

com exceção dos enunciados 8, 9 e 16. Para estes, foi criada uma sexta categoria: “evidencia o 

desempenho em relação à prova”. A sétima categoria “outras impressões” foi criada para dar 

lugar a dois enunciados que não se adequaram às outras categorias. As categorias estão 

mencionadas no quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2. Enunciados e categorias do simulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As fichas foram enumeradas aleatoriamente, tal como na análise anterior. No primeiro 

conjunto de enunciados, os alunos julgaram a prova em termos do grau de dificuldade. 

Novamente os alunos julgaram a avaliação em termos de estar fácil ou difícil. O enunciado 7, 

além de ter julgado a prova em nível de dificuldade, julgou também a elaboração da prova, 

afirmando ter sido bem feito. Os enunciados 8 e 9 mostraram também qual foi o desempenho 

na avaliação. Apenas dois alunos acharam que as questões do simulado estavam difíceis, 

lembrando que havia uma questão idêntica à solicitada na prova bimestral. 

Categorias Enunciados 

Julga a prova em termos 

de grau de dificuldade 

3. “Eu achei a prova fácil e eu gostei da prova”; 4. “A prova estava mais 

ou menos fácil”; 6. “A prova tava fácil, pois eu estudei antes e tinha tudo 

no caderno”; 7. “Este simulado estava bem feito seu nível de dificuldade 

é médio”; 10. “A prova estava difícil”; 11. “O simulado estava difícil”; 

12. “A prova estava com nível médio”; 13. “Estava de nível médio”; 14. 

“Nível médio”; 15. “Prova estava fácil”. 

Expressa um julgamento 

sobre o nível de estudo 
6. “A prova tava fácil, pois eu estudei antes e tinha tudo no caderno”. 

Julga a elaboração da 

prova 

 7. “Este simulado estava bem feito seu nível de dificuldade é médio”; 17. 

“A prova estava boa, mas um pouco cansativa”. 

Aponta particularidades 
5. “A questão n. 2 estava um pouco complicado de interpretar”;      

18. “Algumas questões estavam fora do nosso nível de conhecimento”. 

Expressa emoção 3. “Eu achei a prova fácil e eu gostei da prova”. 

Evidencia o 

desempenho em relação 

à prova 

8. “A prova estava um pouco difícil, mas consegui fazer”;  

9. “O simulado estava difícil, não consegui fazer a maioria das questões”; 

16. “Sei que fechei”. 

Outras impressões 
1. “A prova estava mais ou menos”; 2. “A prova estava difícil. Pois não 

teve revisão e não sabia a matéria direito”. 
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Na segunda categoria: julgamento em relação ao nível de estudo, apareceu somente o 

enunciado 6. Esta opinião sugere que a primeira categoria está associada com a segunda, pois 

o julgamento da prova em relação ao grau de dificuldade tem relação com o nível de estudo 

do aluno e o nível de conhecimento que ele tem sobre o assunto. Segundo este aluno quanto 

mais estudar mais facilidade terá na prova, ele associou a facilidade da prova com o seu nível 

de estudo. 

Julgar a elaboração da prova foi a terceira categoria e os enunciados 7 e 17 podem ser 

dados como exemplos. Dois enunciados corresponderam à quarta categoria: 5 e 18. O aluno 

do enunciado 18 foi o único que não viu correspondência entre o que foi ensinado e o que foi 

cobrado no simulado, o que não condiz com a realidade. Provavelmente ele teve dificuldades, 

não estudou ou não compareceu às aulas.  

O enunciado número 3: “Eu achei a prova fácil e eu gostei da prova” foi o único que 

se encaixou na quinta categoria. O sentimento expresso é parecido com o enunciado 22 da 

primeira análise. Vários motivos podem estar associados à menção de terem gostado das 

avaliações: facilidade com o conteúdo, nível de estudo compatível ao que foi cobrado, 

disposição e bom humor no dia, elevada autoestima, etc. 

 Os enunciados 8, 9 e 16 foram classificados dentro da categoria: “Evidencia o 

desempenho em relação à prova”. Essas opiniões julgaram o grau de dificuldade da prova 

(primeira categoria), mas também expressaram o desempenho em relação à avaliação, seja 

positivo ou negativo.  

Os enunciados 1 e 2 foram classificados dentro da categoria “outras impressões”. O 

primeiro não esclareceu o que quis dizer, portanto não o classifiquei nas demais categorias. O 

segundo tem relação com a primeira categoria ao dizer que a prova estava difícil. Logo em 

seguida, disse que não teve revisão e fez um juízo de si mesmo dizendo que “não sabia a 

matéria direito”. É um aluno que pede revisão da matéria, talvez por não ter se dedicado ou 

não ter compreendido o conteúdo.  

Como na primeira avaliação, o que os alunos escreveram nas fichas permitiu 

evidenciar suas percepções sobre o simulado. Os alunos julgaram o simulado como fácil, 

médio ou difícil e alguns comentaram sobre o desempenho e elaboração da prova. Em relação 

à argumentação, apresentaram muitas conclusões, mas poucas garantias. Em três enunciados, 

2, 6 e 9, foram evidenciados argumentos, pois apresentaram dado, conclusão e garantia, como 

ilustrado pela figura 4.3: 
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Figura 4.3. Argumentos apresentados nos enunciados (2), (6) e (9). 

 

Os três alunos justificaram o porquê julgaram a prova como fácil ou difícil. O primeiro 

concluiu que a prova estava difícil porque não houve revisão da matéria e ele não a havia 

entendido completamente. O segundo afirmou o contrário, para ele a prova estava fácil porque 

estudou a matéria que estava no caderno e essa correspondia ao que foi cobrado na avaliação. 

O último alegou que o simulado não estava fácil porque não fez a maioria das questões. Estes 

três enunciados apresentaram a combinação CDW e expressaram opiniões divergentes sobre o 

simulado. O primeiro provavelmente estava acostumado a ter aula de revisão para a prova, o 

que reforça a natureza somativa das avaliações escolares. Os professores costumam fazer 

revisões para as avaliações, prevendo que assim adquiram uma boa nota. O segundo foi mais 

coerente, pois estudou a matéria que estava no caderno para fazer o simulado, considerando-o, 

por isso, como fácil. O terceiro não conseguiu desenvolver as questões e, por isso, achou que 

o simulado estava difícil. O fato é que ele não deve ter estudado como deveria ou não 

entendeu o conteúdo.   

A tabela 4.2 mostra quantitativamente o número de argumentos encontrados na 

segunda avaliação. 
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Tabela 4.2 – Resultado da análise da segunda avaliação (simulado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fato de ter encontrado poucos enunciados com os componentes do padrão 

argumentativo de Toulmin, pode ser pelo motivo dos alunos estarem intimidados com a 

pesquisa. Segundo Aragão et al. (2012), a postura interativo-dialógica da professora pode 

contribuir para a diferença argumentativa dos alunos nas aulas e o mesmo talvez possa ser 

válido para a relação pesquisadora-alunos no sentido de que fosse explicado aos alunos como 

gostaria que seus enunciados fossem expressos. Todavia, ter deixado isto em aberto foi 

importante para captar o que os alunos dizem espontaneamente sobre as avaliações, e, até o 

momento, eles, em sua maioria, preponderantemente “avaliaram” as provas em termos de seus 

níveis de dificuldade e elaboração, apresentaram justificativas sobre seus desempenhos (mais 

e menos fundamentadas) e os relacionaram ao nível de estudo. Vez ou outra apareceram 

particularidades sobre o nível de dificuldade de uma ou mais questões, mas sem muitas 

delongas ou justificativas.  

Assim, até o presente, a impressão é que os alunos estiveram mais “avaliando” as 

avaliações do que outra coisa. Em relação à questão da autoestima, somente dois enunciados 

apontaram relações no sentido de “gostarem” das provas, revelando certo prazer na realização 

desta atividade escolar. Os motivos para isso, conforme sugerem os enunciados, é a avaliação 

ser fácil. 

 

4.2.3. O ENEM  

 

Após a leitura das dezenove fichas recolhidas depois da prova do ENEM categorizei 

os enunciados como feito nas avaliações anteriores. Surgiram cinco categorias novas, pois as 

Segunda avaliação 

(simulado) 
Enunciados 

Total de 

enunciados 

Enunciados coletados 18 18 

Enunciados com 

argumentos 
(2), (6) e (9) 3 

Enunciados sem 

argumentos 

(1), (3), (4), (5), (7), (8), (10), 

(11), (12), (13), (14), (15), 

(16), (17) e (18) 

15 
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criadas até então não tinham relação com os enunciados dos alunos, com exceção daquela 

relacionada às emoções. As categorias e os enunciados se encontram no quadro 4.3.  

 

Quadro 4.3. Enunciados e categorias do ENEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira avaliação apresentou um número significativo de argumentos, sendo que de 

dezenove enunciados coletados, dezesseis apresentaram argumentos, cerca de 84,2%. A 

primeira categoria reuniu os enunciados relacionados aos motivos que os alunos tiveram em 

Categorias Enunciados 

Justifica o 

motivo de 

fazer ou não a 

prova 

3. “Eu perdi a inscrição, mas se eu tivesse interesse eu iria procurar mais cedo para 

não acontecer o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar por 8 horas… não teria 

tempo para estudar para o ENEM”; 4. “Eu não fiz o enem por que eu perdi o prazo 

por que tive que ir na receita federal arrumar a minha data de aniversário por que 

estava trocada”; 6. “Eu fiz o enem graças a minha amiga que fez minha inscrição… 

pois eu não tinha a mínima vontade de fazer a prova porque todos diziam que era 

muito cansativo”; 7. “Não fiz porque todo mundo fala que a prova é difícil e 

complicada”; 9. “Não quis fazer por falta de interesse ou talvez preguiça e também 

não tem nada na faculdade que eu queira fazer”; 10. “Eu não fiz o enem, porque eu 

acho que é muito difícil”;  11. “Eu não fiz a prova do enem por falta de vontade e 

não estava preparado suficiente para fazer a avaliação”; 15. “Não fiz porque eu não 

queria, tinha vontade, mas até um certo tempo essa vontade diminuiu”; 18. “Bem, 

eu não fiz porque eu acho que o enem é bem cansativo”; 19. “Por preguiça”. 

Aponta o 

caminho para 

ir bem na 

prova 

13. “Pela primeira vez eu fiz o Enem. Achei o tema da redação super fácil e a 

prova de português também. Acho que fui bem, não tive muitas dificuldades, pois a 

prova era mais interpretação”; 16. “Bom, na minha opinião eu achei que foi uma 

prova que dependia da maioria das vezes de interpretação”;  17. “O enem teve que 

ter muita leitura e raciocínio, a prova foi cansativa”. 

Nível de 

preparo/estudo 

11. “Eu não fiz a prova do enem por falta de vontade e não estava preparado 

suficiente para fazer a avaliação”; 12. “Não fiz o enem porque achei que não estava 

preparado o suficiente e para o ano que vem como não vou estar estudando mais 

terei mais tempo para estudar e fazer um cursinho”. 

Faz 

comparação 

entre o ENEM 

2013 e as 

avaliações 

anteriores  

1. “Em comparação das provas do ENEM dos anos passados. A deste ano estava 

bem fácil apesar de eu não prestar muita atenção em algumas perguntas, gostei 

bastante e foi uma experiência nova pra mim”; 2. “Em relação com as provas 

passadas, estava um pouco mais difícil”; 8. “Eu fiz o enem esse ano de 2013 e o 

ano passado 2012, acho que pelo fato da entrada nas universidades serem dadas 

somente pelo enem, teve um peso maior...”; 14. “As questões de química foram 

bem tranquilas em relação aos últimos 3 anos, as questões eram apenas ler e 

lembra de tudo que foi trabalhado dentro da sala de aula”. 

Expressa 

emoção e 

atitude em 

relação à 

prova 

1. “Em comparação das provas do ENEM dos anos passados. A deste ano estava 

bem fácil apesar de eu não prestar muita atenção em algumas perguntas, gostei 

bastante e foi uma experiência nova pra mim”;   5. “O enem 2013 foi a pior 

experiencia da minha vida, pois o enem não mede seus conhecimentos e sim sua 

resistência. Ele te coloca em uma sala cheia, abafada, sem ventilador, com uma 

prova impossível, ou seja esse enem foi horrível...”.   
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fazer ou não a prova do ENEM. O enunciado 3 me induziu a entender que o aluno perdeu o 

prazo de inscrição não apenas porque começou a trabalhar, mas também por falta de interesse.  

Os componentes argumentativos conclusão-dado-garantia-apoio-refutação (CDWBR) 

do enunciado 3 estão ilustrados na figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Argumento apresentado no enunciado (3). 

 

Ele apresentou uma refutação que completou a relação de seu dado – perder a 

inscrição do ENEM – com a sua alegação – o fato de não ter realizado a prova – dizendo que 

isto não teria acontecido se ele tivesse interesse e, concomitantemente, limitou sua garantia – 

o tempo para estudar para a prova – apoiado no fato de trabalhar oito horas por dia. O 

enunciado 4 também apresentou argumento e seu padrão está ilustrado na figura 4.5 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Argumento apresentado no enunciado (4). 

 

O motivo do aluno do enunciado 4 de não fazer o ENEM foi o incidente ocorrido 

justificado com um problema envolvendo a documentação do aluno, mas como não me 

informei mais sobre o caso, não sei se isto poderia ter sido prevenido. 
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Entre os alunos que não se empenharam em fazer a prova do ENEM está a aluna do 

enunciado 6 que revelou que não tinha “a mínima vontade de fazer a prova” já que “todos 

diziam que era muito cansativo” mas, concluiu que, graças à amiga, fez a prova. A figura 4.6 

abaixo ilustra os componentes conclusão-dado-garantia-apoio do enunciado 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Argumento apresentado no enunciado (6). 

 

Além dos componentes dado-conclusão-garantia, este enunciado também apresentou o 

componente conhecimento básico ou apoio (B) que se trata de um conhecimento que dá 

suporte para a garantia. Neste caso, a aluna apoiou o fato dela não ter tido vontade de fazer a 

prova dizendo que todo mundo falava que o processo era cansativo. 

Na figura 4.7, a aluna do enunciado 7 demonstrou o mesmo sentimento de 

credibilidade no que as pessoas falam a respeito da prova, mas no sentido de ser difícil e 

complicada, o que configurou sua justificativa por não tê-la feito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Argumento apresentado no enunciado (7). 
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Percebi que os alunos veem o ENEM como uma prova difícil de fazer, um sacrifício. 

O enunciado acima apresentou dado, garantia e uma conclusão que não estava explícita, 

oferecendo a mesma informação dada pela garantia, o que Toulmin chamou de argumento 

analítico. Além destes, o conhecimento básico, quando o aluno disse que acha a prova difícil e 

complicada apoiando no que “todo mundo fala”. 

O padrão argumentativo do enunciado 9 é apresentado na figura 4.8: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Argumento apresentado no enunciado (9). 

 

O aluno do enunciado 9, através de uma de suas justificativas, já evidenciou sua falta 

de interesse em fazer o ENEM quando disse “por falta de interesse ou talvez preguiça”. Neste 

sentido, surgiu uma dúvida que me perturbou: como pode não ter nada na faculdade que 

interesse alguém? Em minha opinião, provavelmente há outros motivos externos além destes, 

os quais refletem na decisão do aluno. Talvez o que lhe falta é incentivo, seja dentro ou fora 

da escola ou vontade de prosseguir os estudos ou, ainda, o fato de talvez não desejar fazer um 

curso superior. Pode até ser um problema de autoestima baixa. 

O enunciado 10 evidenciou um aluno que também não fez a prova do ENEM e seu 

argumento parece ser analítico, pois sua conclusão “não explícita” foi produzida a partir da 

informação contida em sua garantia, como podemos ver na figura 4.9.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Argumento apresentado no enunciado (10). 
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Sua justificativa é achar que a prova é difícil e ele mesmo garantiu isto, diferentemente 

das justificativas apresentadas nos enunciados 6 e 7, que ajeitaram opiniões influenciadas por 

outras pessoas.  Os enunciados 7 e 10 exemplificaram alunos que não fizeram a prova por 

acharem-na difícil. O primeiro deu credibilidade ao que as pessoas acham e o segundo revelou 

sua opinião própria sobre a prova, não acredita que é capaz e isso pode ter relação com a 

opinião da professora: “baixa autoestima é quando a pessoa não consegue visualizar suas 

qualidades, ou seja, é incapaz de se sentir capaz”. 

Os alunos dos enunciados 11 e 15 também não fizeram a prova do ENEM e mostraram 

falta de vontade, como ilustra a figura 4.10.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Argumentos apresentados nos enunciados (11) e (15), respectivamente. 

 

O aluno do enunciado 11 além de apresentar como garantia sua falta de vontade, 

apontou também o fato de não estar preparado para fazer a prova. Já o aluno do enunciado 15 

demonstrou que tinha vontade, mas que com o tempo ela diminuiu. Este, em meu ponto de 

vista, deve abrigar outros motivos em não fazer a prova. Supostamente deve haver algum 

motivo que explique o porquê que sua vontade diminuiu. O grau de vontade possivelmente 

deve ser consequência de algum problema existente. Creio que isto se aplica aos dois, mas é 

mais evidente no aluno do enunciado 15. As conclusões destes enunciados não estavam 

explícitas, por isso foram tiradas conclusões a partir do que os alunos falaram em suas 

justificativas, evidenciando dois argumentos analíticos. 

Somado ao grupo dos que não fizeram o ENEM está também o estudante do 

enunciado 18 que evidenciou uma garantia semelhante à garantia da aluna do enunciado 6 

quando disse que a prova do ENEM é cansativa, mas neste caso, o próprio aluno apresentou 

essa conclusão, não se apoiando na opinião de outros, como fez a aluna do enunciado 6. 

Provavelmente, o estudante do enunciado 18 já conhecia a prova do ENEM. A figura 4.11 

ilustra este enunciado e seu respectivo argumento. 
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Figura 4.11. Argumento apresentado no enunciado (18). 

 

A justificativa do aluno do enunciado acima mostrou que o mesmo se encontra 

desanimado com a prova do ENEM, pois demonstrou falta de coragem para enfrentá-la. Este 

enunciado não apresentou os três componentes argumentativos explicitamente, uma natureza 

do argumento analítico onde a conclusão é resultado das informações contidas na garantia. É 

importante compreender que nem sempre os componentes dados por Toulmin, geralmente o 

dado e a conclusão, estarão explícitos, mas nem por isso deixam de ser argumentos. No caso 

deste enunciado, de acordo com o que o aluno falou foi possível tirar conclusões diretas. Por 

último, o enunciado 19 apresentou a preguiça, aparentemente, como principal e único motivo 

em não fazer a prova do ENEM. 

A segunda categoria ficou conhecida como “o caminho para ir bem na prova” e os 

enunciados que sugeriram isto foram: 

(13) “Pela primeira vez eu fiz o Enem. Achei o tema da redação super fácil e a prova de 

português também. Acho que fui bem, não tive muitas dificuldades, pois a prova era mais 

interpretação”; 

(16) “Bom, na minha opinião eu achei que foi uma prova que dependia da maioria das vezes 

de interpretação”;  

(17) “O enem teve que ter muita leitura e raciocínio, a prova foi cansativa”.  

Estes alunos fizeram o ENEM e, segundo o aluno do enunciado 13 foi a primeira vez 

que fez a prova e achou que teve um bom desempenho, demonstrando estar otimista e não ter 

problemas com provas que exigem interpretação. A figura 4.12 ilustra o seu argumento. 
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Figura 4.12. Argumento apresentado no enunciado (13). 

 

O enunciado 16, para ter um bom resultado no ENEM o aluno considerou a 

interpretação como aspecto importante na “maioria das vezes”, mas não justificou seu ponto 

de vista. Já o aluno do enunciado 17 julgou a prova como cansativa justificando isso pela 

demanda de “leitura e raciocínio”. A princípio, penso que o enunciado 16 apresentou somente 

um dado (“foi uma prova que dependia da maioria das vezes de interpretação”), muito embora 

este dado seja também uma conclusão sobre a prova. Já o enunciado 17 apresentou dado, 

garantia e uma conclusão que foi evidenciada a partir do que o aluno disse. O mais importante 

é entender as percepções destes dois alunos sobre o ENEM: a prova exigiu interpretação, 

leitura e raciocínio. Na figura 4.13 está a análise do enunciado 17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Argumento apresentado no enunciado (17). 

 

Segundo os enunciados 11 e 12 para participar do ENEM é necessário ter uma 

preparação além da que a escola oferece, então foram classificados na terceira categoria. O 

enunciado 11, já classificado na primeira categoria, integrou esta categoria quando o aluno 

justificou não ter realizado a prova porque não estava preparado e, como já mencionado na 

primeira categoria, outro motivo foi a falta de vontade. Este enunciado apresentou argumentos 

como mostrou a figura 4.10. O enunciado 12 demonstrou o interesse do aluno em fazer a 

prova no próximo ano, quando não estiver na escola mais, alegando que terá mais tempo para 
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estudar. Como podemos notar na figura 4.14, os componentes argumentativos constatados no 

enunciado 12 são conclusão-dado-garantia: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Argumento apresentado no enunciado (12). 

 

Percebi nos enunciados 1, 2, 8 e 14 que alguns alunos já participaram do processo de 

avaliação do ENEM mais de uma vez, então classifiquei estes na terceira categoria que 

compara a prova do ENEM de 2013 com as provas passadas. Considerei a argumentação 

presente nos enunciados 1, 8 e 14, mas não no enunciado 2.  

Na figura 4.15 estão representados os argumentos dos enunciados 1, 8 e 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Argumentos apresentados nos enunciados (1), (8) e (14).  

 

Estes alunos já fizeram o ENEM mais de uma vez, então pareceram estar mais 

familiarizados com o estilo da prova e, na minha opinião, são alunos que não têm medo da 

prova e nem vão desistir de tentar. O enunciado 1 representa um aluno que afirmou que a 

prova do ENEM foi fácil, mas não prestou atenção nas perguntas, e mesmo assim concluiu 
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que gostou da prova e que foi uma experiência nova para ele. Este aluno pareceu apresentar 

motivação, abertura, vontade de fazer o ENEM: indício de boa autoestima. 

Percebi que os enunciados 2 e 14 além de compararem as provas do ENEM, emitiram 

um julgamento para a prova dizendo ser “um pouco mais difícil” ou que as questões de 

química foram “bem tranquilas”, mostrando uma relação desta categoria com a primeira 

categoria das duas primeiras avaliações: “julga a prova em termos de grau de dificuldade”. 

Sendo assim, observei que além do julgamento apontado pelos estudantes das provas internas 

escolares, há também o julgamento deles frente à avaliação oficial do ENEM. 

A quarta categoria reuniu os enunciados onde os alunos expressaram atitude/emoções 

em relação ao ENEM:  

(1) “em comparação das provas do ENEM dos anos passados. A deste ano estava bem fácil 

apesar de eu não prestar muita atenção em algumas perguntas, gostei bastante e foi uma 

experiência nova pra mim”; 

(5) “o enem 2013 foi a pior experiencia da minha vida, pois o enem não mede seus 

conhecimentos e sim sua resistência. Ele te coloca em uma sala cheia, abafada, sem 

ventilador, com uma prova impossível, ou seja esse enem foi horrível...”;  

Os dois enunciados contêm argumentos. O enunciado 1 já foi ilustrado na figura 4.15. 

Em relação ao enunciado 5 fiquei sensibilizada com o que o aluno disse enquanto escrevia em 

sua ficha: “o ENEM para mim foi uma espécie de trauma”. Diante disso eu me aproximei e 

perguntei “por quê?”. Então ele falou que a sala em que esteve enquanto fazia a prova era 

abafada e os ventiladores não estavam funcionando, causando mal-estar nele e em muitas 

pessoas. Ele disse também que antes de marcar o local da prova, os fiscais tinham que 

observar se a sala é adequada e qual é o número ideal de pessoas que comporta. 

Analisando o seu enunciado, este aluno mostrou-se avesso ao ENEM ser uma 

avaliação que mede conhecimentos. Para ele, a prova mede mais a resistência do que 

conhecimentos. Na figura 4.16 podemos ver que o aluno do enunciado apresentou uma 

justificativa e um apoio. 
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Figura 4.16. Argumento apresentado no enunciado (5). 

 

O que este enunciado me sugeriu foi que o aluno estava em situação desconfortável 

durante a prova, mas também que esta era “impossível”. Assim, não foi uma experiência boa 

para ele, contrariamente à opinião do aluno do enunciado 1 que disse que gostou do ENEM e 

que foi uma experiência nova para ele, causando-lhe um sentimento de satisfação. 

Sobre a análise dos enunciados da avaliação oficial (o ENEM), notei que a maioria dos 

alunos não tiveram motivação para fazer a prova: de dezenove enunciados, dez relataram não 

terem participado do ENEM 2013. Será que os motivos são só os que foram enunciados pelos 

alunos? Será que a baixa autoestima apontada pela professora tem a ver com isto? 

Na análise dos enunciados do ENEM, os dados revelaram as seguintes percepções 

sobre a prova: ser difícil e complicada; exigir interpretação, leitura e raciocínio; preparação 

além da que a escola oferece; exigir tempo para estudar. Alguns alunos demonstraram falta de 

vontade e interesse, preguiça, falta de preparo e desconforto com a prova. Outros acharam as 

questões tranquilas e que a prova foi uma experiência boa. Em relação aos enunciados 

contendo argumentos, todos os alunos que não compareceram à prova justificaram o porquê, 

apresentando garantias para suas alegações. A refutação das justificativas evidenciou as 

circunstâncias nas quais se tem de deixar de lado a autoridade geral da garantia, criando um 

limite de atuação, tal como observado no enunciado 3.  

A tabela 4.3 mostra quantitativamente o número de argumentos encontrados na 

terceira avaliação. 
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Tabela 4.3 – Classificação dos enunciados da terceira avaliação (ENEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das três avaliações analisadas até o momento, o ENEM representou aquela onde 

ocorreu a produção de maior número de argumentos. Para eles, fazer a prova dependeu de 

vários fatores que foram identificados em suas garantias, como por exemplo, estar preparado, 

ter vontade e interesse. Em relação às combinações dos componentes, constatei então a 

presença de CDW, CDWR, CDWB, CDWBR, sendo que, pela primeira vez, apareceram 

apoios (B) nos argumentos dos alunos. Creio que estes ocorreram porque os alunos sentiram a 

necessidade de reforçarem suas garantias por não terem realizado a prova.  

Assim, nesta etapa os alunos justificaram mais. Talvez isto tenha tido relação com 

minha solicitação para dizerem os motivos de não se inscreverem ou participaram da prova. 

Deste modo, aconteceu o que eu já esperava: um número significante de justificativas e 

apoios. Já refutações foram mais raras, visto que os alunos não colocaram limitações em suas 

garantias, apenas aqueles que admitiram, de fato, não terem interesse em fazer a prova, como 

foi o caso do enunciado 3. 

 

4.2.4. Os trabalhos escolares 

 

Apenas uma categoria foi suficiente para reunir os quatorze enunciados coletados para 

os trabalhos escolares: apresentaram um julgamento de valor sobre a avaliação na forma de 

trabalhos. Alguns enunciados julgaram a avaliação em sua natureza, outros no interesse que 

ela despertou, ou sua ajuda da nota, entre outros. Então, criei subcategorias, conforme mostra 

o quadro 4.4.  

 

 

Terceira avaliação 

(ENEM) 
Enunciados 

Total de 

enunciados 

Enunciados coletados 19 19 

Enunciados com 

argumentos 

(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 

(9), (10), (11), (12), (13), 

(14), (15), (17) e (18) 

16 

Enunciados sem 

argumentos 
(2), (16) e (19) 3 
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Quadro 4.4. Enunciados e categorias dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategorias Enunciados 

Natureza da 

avaliação 

1. “O trabalho é uma forma de ajuda na nota e também aprendemos mais quando 

fazemos algum trabalho porque temos que pesquisar e a matéria fica fixada na 

memória o que não acontece muito quando fazemos prova, decoramos depois 

esquecemos mais da metade do que aprendemos”; 3. “Para um bom desempenho 

do aluno é necessário sim uma aula diferente como apresentações de vídeo e 

debates. Com a diminuição das provas as aulas ficaram mais interessantes e 

rendem mais, até na hora da nota final”; 4. “É um modo mais fácil e mais 

interessante de se aprender através do trabalho”; 5. “Trabalhos são 

essenciais…pois incentiva o aluno a buscar informações através de pesquisas. 

Além de, na maioria das vezes, abordar temas interessantes”; 6. “É super 

interessante o modo de trabalho em sala, pois a torna mais dinâmica vemos pontos 

diferentes em determinados assuntos”; 7. “Eu acho o trabalho importante para a 

aprendizagem do aluno assim como a prova”; 8. “Acho que o trabalho ajuda o 

aluno com a pontuação bimestral e aprofunda mais o conhecimento porque o aluno 

tem que ler e pesquisar”; 9. “Com o trabalho é bem melhor pois estamos lendo e eu 

acho que eu aprendo mais”; 10. “Com os trabalhos você aprende muito; debates e 

atividades diferentes também são legais, porque nos incentiva, surge então um 

interesse a mais”; 11. “O trabalho é uma forma de se aprender, porque pesquisamos 

e ficamos muito mais informados, na prova a gente fica focado somente num 

assunto. Exercícios, debates também são bem legais porque ficamos bem mais 

soltos, não ficamos nervosos…”; 14. “Eu acho bastante produtivo e legal trabalhos 

e pesquisa porque não é só em provas que a gente retem conhecimento”. 

Auxílio na 

nota 

1. “O trabalho é uma forma de ajuda na nota e também aprendemos mais quando 

fazemos algum trabalho porque temos que pesquisar e a matéria fica fixada na 

memória o que não acontece muito quando fazemos prova, decoramos depois 

esquecemos mais da metade do que aprendemos”; 2. “Essa forma do professor 

avaliar dando trabalho ajuda muito”; 3. “Para um bom desempenho do aluno é 

necessário sim uma aula diferente como apresentações de vídeo e debates. Com a 

diminuição das provas as aulas ficaram mais interessantes e rendem mais, até na 

hora da nota final”; 8. “Acho que o trabalho ajuda o aluno com a pontuação 

bimestral e aprofunda mais o conhecimento porque o aluno tem que ler e 

pesquisar”; 12. “Eu acho bastante legal os professores alternarem as notas através 

de trabalhos. Além de ajudar a gente aprende do mesmo jeito”. 

Maior 

retenção de 

informações 

na memória 

1. “O trabalho é uma forma de ajuda na nota e também aprendemos mais quando 

fazemos algum trabalho porque temos que pesquisar e a matéria fica fixada na 

memória o que não acontece muito quando fazemos prova, decoramos depois 

esquecemos mais da metade do que aprendemos”; 14. “Eu acho bastante produtivo 

e legal trabalhos e pesquisa porque não é só em provas que a gente retem 

conhecimento”. 

Possibilita 

maior 

aprendizado e 

incentiva 

5. “Trabalhos são essenciais…pois incentiva o aluno a buscar informações através 

de pesquisas. Além de, na maioria das vezes, abordar temas interessantes”; 10. 

“Com os trabalhos você aprende muito; debates e atividades diferentes também são 

legais, porque nos incentiva, surge então um interesse a mais”; 13. “Bom na minha 

opinião o trabalho ajuda muito um aluno a ter um desempenho melhor e também o 

aprendizado é mais eficaz. Um trabalho exige mais do raciocínio do aluno”. 
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Segundo os enunciados da primeira subcategoria, os trabalhos envolvem temas e 

atividades diversificadas: pesquisas, exercícios, debates, leitura, vídeos. Com eles a aula fica 

dinâmica, o número de visões sobre determinado assunto aumenta, aprofunda mais e há 

retenção de conhecimentos. São “essenciais”, “importantes”, “legais”, “ficamos bem soltos”, 

“não ficamos nervosos” e é “bastante produtivo”. Notei que este último aspecto foi nítido 

enquanto eu observava a turma. Percebi durante estas aulas que os estudantes participaram 

mais e o empenho deles era visível.  

Os enunciados da segunda subcategoria destacaram um ponto importante e necessário 

tanto para os alunos quanto para a professora: a nota bimestral. Segundo eles o trabalho pode 

ajudar na nota final do bimestre e é uma maneira de melhorá-la. Presenciei várias vezes, nos 

dias em que frequentei a sala de aula, os alunos pedindo à professora que ela os avaliasse 

apenas com trabalhos no último bimestre e não com provas, para que pudessem recuperar a 

nota e passar de ano. Os trabalhos realmente ajudaram os alunos na nota final, pois a maioria 

atingiu a média bimestral exigida. 

De acordo com os enunciados da terceira subcategoria, os trabalhos caminham na 

direção da pesquisa, o que auxilia o sujeito no real entendimento da matéria, ao contrário da 

prova que o faz só decorar. Isto pode vir do fato de como a professora conduz as avaliações, 

da forma como ela “cobra” os conteúdos em uma avaliação. Decorar não é a melhor maneira 

de apropriar o conhecimento e se os trabalhos podem ajudar neste aspecto, o melhor caminho 

seria utilizá-los.  

Segundo a quarta e quinta subcategorias, quando os alunos fazem trabalhos eles se 

apresentam mais interessados, participativos, procuram livros na biblioteca para auxiliá-los na 

atividade, fazem grupos de pesquisa e apresentam à turma os resultados. Assim, a aula rende e 

torna o aprendizado interessante e dinâmico em comparação com as aulas normais e outras 

formas de avaliação. 

Desperta o 

interesse 

3. “Para um bom desempenho do aluno é necessário sim uma aula diferente como 

apresentações de vídeo e debates. Com a diminuição das provas as aulas ficaram 

mais interessantes e rendem mais, até na hora da nota final”; 4. “É um modo mais 

fácil e mais interessante de se aprender através do trabalho”; 5. “Trabalhos são 

essenciais…pois incentiva o aluno a buscar informações através de pesquisas. 

Além de, na maioria das vezes, abordar temas interessantes”; 6. “É super 

interessante o modo de trabalho em sala, pois a torna mais dinâmica vemos pontos 

diferentes em determinados assuntos”; 10. “Com os trabalhos você aprende muito; 

debates e atividades diferentes também são legais, porque nos incentiva, surge 

então um interesse a mais”. 
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Através dos enunciados desta análise pude notar que alguns alunos preferem os 

trabalhos como maneira de avaliar, outros acham que tanto os trabalhos quanto as provas são 

necessários. Os enunciados 9 e 7 evidenciaram estas percepções: 

(9) “Com o trabalho é bem melhor pois estamos lendo e eu acho que eu aprendo mais”;  

(7) “Eu acho o trabalho importante para a aprendizagem do aluno assim como a prova”. 

No geral, os alunos escreveram suas percepções evidenciando: “o trabalho é uma 

forma de ajuda na nota”; “ajuda muito”; “para um bom desempenho do aluno”; “é um modo 

mais fácil e mais interessante de se aprender”; “pois incentiva o aluno a buscar informações”; 

“o modo de trabalho em sala... a torna mais dinâmica”; “é super interessante”; “importante 

para a aprendizagem do aluno”; “ajuda o aluno com a pontuação bimestral”; “aprofunda mais 

o conhecimento”; “eu aprendo mais”; “porque nos incentiva”; “um trabalho exige mais do 

raciocínio do aluno”. Saliento que nas fichas desta avaliação os alunos justificaram e 

explicaram mais o que pensaram a respeito e não tiveram pressa de entregar as fichas.  

A maioria dos enunciados mostrou que os alunos supervalorizam os trabalhos. Para 

eles, os trabalhos ajudam e podem ser mais valiosos para sua aprendizagem. O enunciado 1, 

por exemplo, pôde ser evidenciado nas três primeiras subcategorias criadas: ele diz que o 

trabalho ajuda na nota, na aprendizagem e, para ele, com o trabalho há maior retenção de 

informações na memória. Além disso, faz uma comparação entre trabalhos e provas e produz 

um argumento interessante, representados pela figura 4.17: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Argumento apresentado no enunciado (1). 

 

Este aluno argumentou que com o trabalho ele faz pesquisa e não esquece o conteúdo 

como acontece quando faz a prova, concluindo que assim ele aprende mais. O diferencial 

entre as duas formas de avaliação para ele é que os trabalhos envolvem pesquisa e esta foi a 

sua justificativa. É interessante perceber neste enunciado que este estudante, em particular, 

não estuda para provas, ele simplesmente decora o conteúdo. Logo, com o trabalho, ele tem 

uma relação de apropriação do conhecimento diferente, pois não esquece o que estudou. 
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Compreendi então que, os trabalhos fazem com que os alunos desenvolvam habilidades 

diferentes em termos de apropriação do conhecimento e de aprendizagem. 

O enunciado 3, classificado na primeira, segunda e quinta subcategorias, me chamou a 

atenção quando afirmou que são necessárias aulas diferentes para o bom desempenho do 

aluno, justificando que as aulas sem provas são mais interessantes e as notas rendem mais, 

como podemos ver na figura 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Argumento apresentado no enunciado (3). 

 

Os enunciados 5, 6, 8 e 10 indicaram alunos que gostam de fazer trabalhos e 

justificaram o fato de preferirem trabalhos com vários argumentos, como podemos ver na 

figura 4.19. Os enunciados 5 e 6 tem conclusões retiradas das ideias contidas nos dados e 

garantias, são argumentos analíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Argumentos apresentados nos enunciados (5), (6), (8) e (10). 
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Os enunciados acima se referiram à importância que os alunos atribuem aos trabalhos, 

interessando-os e incentivando-os a ler, pesquisar, buscar informações, debater e realizar 

“atividades diferentes”.  

Percebi que os estudantes pensam diferente, como nos enunciados 7, 9, e 12. Em 7, o 

trabalho é tão importante para a aprendizagem quanto a prova. Já em 9, o trabalho faz 

aprender mais. Em 12, aprende-se do mesmo jeito com prova e trabalhos. Os alunos dos 

enunciados 7 e 12 concordaram entre si na ideia de que tanto as provas quanto os trabalhos 

auxiliam na aprendizagem, porém o aluno do enunciado 9 contradisse os outros dois colegas 

dizendo que com o trabalho ele aprende mais. O enunciado 7 apresentou dois componentes do 

padrão argumentativo de Toulmin. O aluno apenas concluiu que acha o trabalho importante 

para a aprendizagem. 

 Os argumentos dos enunciados 9 e 12 estão representados na figura 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Argumentos apresentados nos enunciados (9) e (12). 

 

Ainda se tratando de comparar provas e trabalhos, saliento que assim como os 

enunciados 1, 7, 9 e 12, os enunciados 11 e 14 fizeram também uma comparação entre esses 

instrumentos avaliativos. Estes alunos chamaram atenção para os trabalhos serem capazes de 

permitir a apropriação do conhecimento.  

O enunciado 11 apresentou uma variável nova entre os enunciados observados: o 

nervosismo. É normal o aluno ficar nervoso quando vai fazer “prova”. A palavra em si já 

remete a um sentimento de nervosismo, não só para os estudantes, mas para as pessoas em 

geral. Isto pode acarretar problemas na nota e no desempenho dos alunos. Então, com os 

trabalhos, este aluno se sente mais “solto”. Ele ainda enfatizou que com os trabalhos ele 

aprende mais. O esquema da argumentação deste aluno está representado pela figura 4.21: 
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Figura 4.21. Argumentos apresentados no enunciado (11). 

 

Este enunciado apresentou os três componentes básicos do padrão argumentativo de 

Toulmin: dado,  garantia e uma conclusão que não estava explícita, evidenciando um 

argumento analítico. O aluno comentou sobre o trabalho de uma maneira geral, afirmando ser 

uma forma de aprender, pois aborda a pesquisa e é um instrumento de informação. O mesmo 

enunciado especificou exercícios e debates, justificando que são bem legais, porque com eles 

os alunos não ficam nervosos. Os argumentos deste aluno me sugeriram que os trabalhos são 

benéficos para sua aprendizagem, enquanto que nas provas esta é mais limitada. 

O enunciado 13 apontou um estudante que concluiu que os trabalhos ajudam os alunos 

a ter um melhor desempenho. A figura 4.22 ilustra este argumento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Argumento apresentado no enunciado (13). 

 

No enunciado 14 o estudante alegou que trabalhos e pesquisas são meios de avaliação 

legais e produtivos. Sua justificativa foi que não é só em provas que se retém conhecimento e 

trabalhos têm relação com pesquisa. Segundo ele, se a avaliação é para medir retenção de 

conhecimento, então não justifica somente fazer prova. Ele fez também um paralelo entre 

trabalho e pesquisa, o qual permite uma aproximação com o mundo científico. Observei que 
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este enunciado também apresentou os três componentes básicos: o dado, a garantia e uma 

conclusão deduzida a partir da garantia, como representado na figura 4.23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Argumentos apresentados no enunciado (14). 

 

Todos estes enunciados me dão a entender que os alunos gostam de trabalhos e têm 

prazer em fazê-los. Percebi isto na sala de aula no momento em que eram desenvolvidos, com 

todos se empenhando muito nas tarefas. Dentre os motivos deles gostarem está a questão de 

“ajudar na nota”, pois os trabalhos estavam valendo créditos para o bimestre, então, como 

muitos disseram nas fichas, os trabalhos auxiliaram na nota final. Mas este não me pareceu ser 

o motivo principal: eles apreciaram os trabalhos como uma maneira atraente e eficaz de 

aprender.  

Durante minha estadia na escola, percebi que os alunos foram ficando mais a vontade 

com a minha presença e então eu dialogava com eles diariamente. Dentre nossas conversas, 

uma me chamou atenção: um aluno disse que prefere fazer trabalhos ao invés de provas, 

porque a prova escrita o deixava muito nervoso e isto acabava tendo consequência na nota. 

Este aspecto foi identificado no enunciado 11 e provavelmente foi emitido por este estudante.  

Em seus argumentos, os alunos apresentaram julgamentos da avaliação, argumentaram 

a favor dos trabalhos e contra as provas e apresentaram justificativas. Isto indicou que existe 

um consenso na direção deste tipo de instrumento avaliativo. A tabela 4.4 mostra 

quantitativamente o número de argumentos encontrados na quarta avaliação. 
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Tabela 4.4 – Resultado da análise da quarta avaliação (trabalhos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na coleta de dados da quarta avaliação, posso dizer que quase todas as opiniões 

contidas nas fichas reproduziram argumentos, sendo que do total de quatorze enunciados 

coletados, onze apresentaram argumentos, e as combinações encontradas foram basicamente 

as mesmas: conclusão-dado-garantia (CDW). Diferente das análises anteriores, nenhum 

enunciado apresentou refutação, provavelmente pelo motivo dos alunos gostarem de 

trabalhos. Em relação às garantias, todos os enunciados demonstraram a presença significante 

da mesma, visto que os alunos escreveram porque apreciam os trabalhos e suas relações com 

a aprendizagem. É importante destacar que os argumentos julgaram os trabalhos como uma 

forma importante de avaliar e ninguém contrariou este fato.  

Os alunos gostam de trabalhos porque é mais fácil de desenvolver. As habilidades são: 

ler, se informar e transmitir a informação, seja para a professora ou para a turma. Os 

professores falam que muitas vezes eles nem leem. Copiam os textos da internet, imprimem e 

entregam. Mas, é importante salientar que os trabalhos dados pela professora pesquisada 

foram totalmente distintos e os alunos não fizeram comentários a este respeito, ou se gostaram 

mais de um do que outro trabalho. O que está em jogo é que os trabalhos representam uma 

maneira de escapar das provas, neles o conhecimento não é medido individualmente e nem 

requerem que o conhecimento seja expresso usando a voz da ciência, conforme apontado 

pelos alunos dos enunciados 6 e 11: 

(6) “É super interessante o modo de trabalho em sala, pois a torna mais dinâmica vemos 

pontos diferentes em determinados assuntos”; 

(11) “O trabalho é uma forma de se aprender, porque pesquisamos e ficamos muito mais 

informados, na prova a gente fica focado somente num assunto. Exercícios, debates também 

são bem legais porque ficamos bem mais soltos, não ficamos nervosos…”. 

Quarta avaliação 

(trabalhos) 
Enunciados 

Total de 

enunciados 

Enunciados coletados 14 14 

Enunciados com 

argumentos 

(1), (3), (5), (6), (8), (9), 

(10), (11), (12), (13) e (14) 
11 

Enunciados sem 

argumentos 
(2), (4) e (7) 3 
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Estes enunciados falaram dos diferentes pontos de vista, revelando, indiretamente, que 

há nas provas uma tendência a terem que se expressar usando um único ponto de vista. O 

enunciado 11 mencionou também o fato dos alunos se sentirem mais soltos nos trabalhos, de 

expressão mais livre.  

Outro aspecto é que a prova quem faz é a professora e o trabalho quem faz são os 

alunos. Então, eles se apropriam mais daquilo em que são envolvidos mais ativamente. Os 

trabalhos se tratam de formas de avaliação diferentes e complementares para a formação dos 

estudantes, e provavelmente os alunos se identificam mais com os trabalhos pelas razões 

apontadas nos enunciados: fazer pesquisa e despertar a leitura; ajudar na nota; ser mais 

interessante; ser mais fácil; incentivar; ser mais dinâmico; ajudar na aprendizagem e 

desempenho; abordar mais assuntos; evitar o nervosismo; reter conhecimento. Estes aspectos 

mostraram o que os trabalhos representam para os alunos desta pesquisa. 

Na análise dos argumentos desta primeira etapa, percebi que a metodologia utilizada 

permitiu identificar as visões dos alunos sobre diferentes tipos de avaliação, muitas delas na 

forma de argumentos. Entre as quatro avaliações pesquisadas, os enunciados que mais foram 

expressos desta forma foram os da terceira avaliação (ENEM): 84,2% dos enunciados. A 

quarta avaliação ficou em segundo lugar em termos de argumentação: 78,5% dos enunciados. 

As duas primeiras avaliações vieram logo depois: a primeira com 22,7% e a segunda com 

33,3%. Estes resultados podem ter relação com a natureza das avaliações, mas podem também 

ter relação com a adaptação dos alunos ao “saco cheio de provas” e a minha insistência com 

eles para apresentarem justificativas, muitas vezes direcionadas, como foi o caso da prova do 

ENEM. Pode ter tido influencia o fato de, indiretamente, eu ter direcionado os dados através 

de minhas falas no momento de entregar as fichas. 

Na análise argumentativa da primeira etapa não foram encontrados componentes como 

hipóteses e oposições, possivelmente devido ao método de coleta de dados: os alunos 

escreveram em fichas a experiência deles com as avaliações, descreveram suas impressões, 

não utilizando de hipóteses, mas de suas próprias alegações. Já oposição não foi encontrada 

provavelmente por não se tratar de uma conversa entre pessoas, na qual poderia apresentar 

opiniões contrárias, mas por se tratar de impressões individuais. Além disso, para encontrar 

muitos elementos argumentativos, é necessário deixar os estudantes mais à vontade para 

interagirem. Percebi que qualificador modal é um componente mais raro na argumentação, 

tanto neste trabalho como em outros lidos, como o de Sá e Queiroz (2007). 
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Mas e a questão da autoestima? Os dados coletados permitem tirar alguma conclusão a 

respeito? Os alunos têm autoestima baixa frente às avaliações? Estas, aumentaram ou 

diminuíram a autoestima dos alunos?  

 

4.3. Uma visão sobre a autoestima nos enunciados 

 

Sobre a autoestima, como já mencionado, alguns traços característicos foram 

observados baseados nos referenciais estudados. Analisei as percepções dos estudantes sobre 

as avaliações em busca de algum dos traços do quadro 2.1 (página 48). Alguns alunos 

trouxeram marcadores evidenciando relações com a autoestima. A seguir, estão os enunciados 

juntamente com os marcadores (sublinhados) e os traços correspondentes entre parênteses.  

 

- Primeira avaliação (prova bimestral) 

22. “Eu gostei de todas elas especialmente a 4”. (14) 

 

- Segunda avaliação (simulado bimestral) 

3. “Eu achei a prova fácil e eu gostei da prova”. (14) 

Os enunciados das duas primeiras avaliações apontaram apenas dois enunciados que 

trouxeram marcadores dos traços 11 e 14 de autoestima, mostrando segurança e satisfação 

destes alunos com as provas. 

 

- Terceira avaliação (ENEM) 

1. “Em comparação das provas do ENEM dos anos passados. A deste ano estava bem fácil 

apesar de eu não prestar muita atenção em algumas perguntas, gostei bastante e foi uma 

experiência nova pra mim”; (7 e 14) 

3. “Eu perdi a inscrição, mas se eu tivesse interesse eu iria procurar mais cedo para não 

acontecer o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar por 8 horas… não teria tempo para estudar 

para o ENEM”; (9 e 10; 16) 

5. “O enem 2013 foi a pior experiencia da minha vida, pois o enem não mede seus 

conhecimentos e sim sua resistência. Ele te coloca em uma sala cheia, abafada, sem 

ventilador, com uma prova impossível, ou seja esse enem foi horrível...”; (12 e 14) 

6. “Eu fiz o enem graças a minha amiga que fez minha inscrição… pois eu não tinha a mínima 

vontade de fazer a prova porque todos diziam que era muito cansativo”; (10; 4 e 11) 

7. “Não fiz porque todo mundo fala que a prova é difícil e complicada”; (4 e 11) 
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9. “Não quis fazer por falta de interesse ou talvez preguiça e também não tem nada na 

faculdade que eu queira fazer”; (9 e 10) 

10. “Eu não fiz o enem, porque eu acho que é muito difícil”;  (4 e 11) 

11. “Eu não fiz a prova do enem por falta de vontade e não estava preparado suficiente para 

fazer a avaliação”; (10) 

12. “Não fiz o enem porque achei que não estava preparado o suficiente e para o ano que vem 

como não vou estar estudando terei mais tempo para estudar e fazer um cursinho”; (7 e 12) 

13. “Pela primeira vez eu fiz o Enem. Achei o tema da redação super fácil e a prova de 

português também. Acho que fui bem, não tive muitas dificuldades, pois a prova era mais 

interpretação”; (5 e 14) 

15. “Não fiz porque eu não queria, tinha vontade, mas até um certo tempo essa vontade 

diminuiu”; (9 e 10) 

18. “Bem, eu não fiz porque eu acho que o enem é bem cansativo”; (4 e 9) 

19. “Por preguiça”. (4, 5 e 9) 

Os traços característicos de autoestima que mais se destacaram nestes enunciados 

foram: 4, 9, 10 e 14, onde os alunos trouxeram marcadores de: capacidade; confiança; grau de 

esforço e persistência; grau de vontade e satisfação/insatisfação. Os enunciados 1 e 13 

apresentaram impressões positivas sobre o ENEM e mostraram alunos satisfeitos em fazer a 

prova. 

 

- Quarta avaliação (trabalhos) 

Todos os enunciados apontaram marcadores que têm relação com a autoestima nos 

traços 7, 10, 12 e 14: “aprendemos mais”; “ajuda muito”; “para um bom desempenho”; “as 

aulas ficaram mais interessantes”; “incentiva o aluno”; “aula mais dinâmica”; “importante 

para a aprendizagem”; “com o trabalho é bem melhor”; “eu acho que aprendo mais”; “não 

ficamos nervosos”; “aprendizado é mais eficaz”; “bastante produtivo e legal”. Com estes 

marcadores deu para notar que os trabalhos levantam a autoestima dos alunos, pois aumentam 

a vontade deles em aprender, os deixando mais confiantes, otimistas e satisfeitos. 

Na análise dos enunciados das fichas das duas primeiras avaliações (prova bimestral e 

simulado) notei que a maior parte dos enunciados relacionou-se ao julgamento sobre o nível 

de dificuldade ou de estudo.  Na análise dos enunciados da terceira avaliação (ENEM) os 

enunciados, em sua maioria, tiveram prováveis relações com autoestima segundo alguns 

traços característicos. Percebi que provas oficiais, como o ENEM, tendem a influenciar a 

autoestima dos alunos talvez porque a escola não os prepara para este tipo de avaliação. Na 
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análise da quarta avaliação (trabalhos), os enunciados demonstraram uma supervalorização 

deste tipo de avaliação. Os alunos mostraram que gostam de fazer trabalhos. A terceira e 

quarta avaliações expressaram mais veementemente uma provável relação com autoestima e 

os alunos não se intimidaram como nas duas primeiras avaliações ao escreverem nas fichas. 

Os temas ENEM e trabalhos despertaram nos estudantes críticas e opiniões mais elaboradas, 

talvez por se tratarem de avaliações que causem neles sentimentos mais determinantes.  

 

4.4. A relação dos alunos com as provas 

 

Deu para notar na primeira avaliação, a prova bimestral de química, que os alunos têm 

dificuldades com questões extensas e muitas alternativas. Uma evidência disso foi a categoria 

que classificou os alunos que acharam a questão número três difícil, como, por exemplo, o 

enunciado 14: “A prova foi fácil, apesar do número 3 dar bastante trabalho”. Quando mostrei 

os enunciados categorizados para a professora ela disse que questões discursivas não são 

apreciadas pelos alunos, eles detestam questões que exigem muitas explicações e alguns nem 

fazem este tipo de questão. Eles preferem questões de múltipla escolha que têm como 

exigência marcar apenas uma das alternativas. 

Na segunda avaliação, o simulado, notei que os alunos apenas julgaram a prova como 

fácil ou difícil e que exige deles um esforço intelectual, já que precisam estudar. É também o 

caso do ENEM – terceira avaliação. Este deixa os alunos nervosos e eufóricos só de comentar 

sobre a prova. O ENEM influencia a vida dos alunos, tanto no interior da escola, quanto do 

lado de fora, em sua vida pessoal. Os alunos acham cansativo ter que ler, interpretar e 

raciocinar, como apontado pelos enunciados 16 e 17: “Bom, na minha opinião eu achei que 

foi uma prova que dependia da maioria das vezes de interpretação”;  “O enem teve que ter 

muita leitura e raciocínio, a prova foi cansativa”. 

Na quarta avaliação percebi que os alunos não se intimidaram em dizer que trabalhos 

como forma avaliativa é um meio de ajuda à recuperação de notas e ao incentivo à 

aprendizagem, além de ser mais interessante, como evidenciados nos enunciados 1, 2, 4 e 5 

respectivamente: “O trabalho é uma forma de ajuda na nota e também aprendemos mais 

quando fazemos algum trabalho porque temos que pesquisar e a matéria fica fixada na 

memória o que não acontece muito quando fazemos prova, decoramos depois esquecemos 

mais da metade do que aprendemos”; “Essa forma do professor avaliar dando trabalho ajuda 

muito”; “É um modo mais fácil e mais interessante de se aprender através do trabalho” e 

“Trabalhos são essenciais…pois incentiva o aluno a buscar informações através de pesquisas. 
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Além de, na maioria das vezes, abordar temas interessantes”. O aluno do enunciado 9 disse 

que prefere trabalhos como forma de avaliação e explicou o motivo: “Com o trabalho é bem 

melhor pois estamos lendo e eu acho que eu aprendo mais”. 

Retomando ao enunciado 5 da avaliação do ENEM: “O enem 2013 foi a pior 

experiencia da minha vida, pois o enem não mede seus conhecimentos e sim sua resistência. 

Ele te coloca em uma sala cheia, abafada, sem ventilador, com uma prova impossível, ou seja 

esse enem foi horrível...”, suponho que a relação deste aluno com a prova não foi tão positiva, 

o que acontece com muitos alunos. Na verdade, eles têm isso em comum: relacionar-se mal 

com as avaliações: eles não gostam de fazer provas, principalmente avaliações oficiais, como 

o ENEM. O enunciado 9 evidenciou isto: “Não quis fazer por falta de interesse ou talvez 

preguiça e também não tem nada na faculdade que eu queira fazer”. Outros enunciados 

evidenciaram que os alunos fizeram (ou não) o ENEM por influência de outras pessoas: 6. 

“Eu fiz o enem graças a minha amiga que fez minha inscrição… pois eu não tinha a mínima 

vontade de fazer a prova porque todos diziam que era muito cansativo”; 7. “Não fiz porque 

todo mundo fala que a prova é difícil e complicada”. 

A questão do nervosismo também faz com que o aluno não goste de prova e prefira 

trabalhos, como foi o caso do aluno do enunciado 11 da quarta avaliação: “o trabalho é uma 

forma de se aprender, porque pesquisamos e ficamos muito mais informados, na prova a gente 

fica focado somente num assunto. Exercícios, debates também são bem legais porque ficamos 

bem mais soltos, não ficamos nervosos…”.  

Conversando com a professora sobre esta questão do nervosismo dos alunos ela disse 

que sempre trabalhou com os alunos as questões do ENEM para que eles fossem se 

acostumando com o estilo da prova. A escola também aplicava todo mês um simulado 

entregue juntamente com uma folha de gabarito para as respostas, facilitando a relação dos 

alunos com este tipo de avaliação. Porém, por mais que a professora e a escola tentassem 

preparar seus estudantes para avaliações como o ENEM, alguns ainda se sentiam pressionados 

e não preparados para encarar esta realidade, ou, simplesmente, nem tentavam. 

Com este método de coleta de dados, o “saco cheio de prova” e com a análise 

argumentativa, compreendi quais as percepções dos alunos sobre as avaliações, mas eu 

pretendia aprofundar o que os alunos estavam dizendo, então, o próximo passo foi produzir 

algumas questões para conversar com a turma e, ao mesmo tempo, dar um retorno para os 

alunos sobre os dados coletados.  

 

4.5. A segunda etapa 
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Conforme mencionei na página 69, a professora e eu reunimos os alunos em uma sala 

de aula para uma conversa onde apresentei seus enunciados para as quatro formas de 

avaliação organizados em categorias e formulei questões para estabelecer uma discussão, que 

foi gravada e transcrita (Apêndice C). Assim, surgiram novos argumentos para análise. 

Ressalto que os alunos nesta etapa foram chamados de A, B, C e assim sucessivamente 

e foram distinguidos pelo gênero [aluno(a)]. Aqui, narrarei alguns momentos importantes 

onde os alunos argumentaram sobre seus enunciados. A discussão foi dividida em diversos 

turnos. Os turnos são números que organizam a transcrição da conversa, separando a fala dos 

alunos e da pesquisadora para um arranjo dos dados. Na análise, utilizei os mesmos 

referenciais da primeira etapa. Os argumentos foram ilustrados com cores distintas para 

melhor identificação dos alunos responsáveis pelos mesmos. 

Primeiramente, projetei os enunciados, como mostrado nos quadros 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, 

e li todos, fazendo comentários. Os alunos estavam tímidos no início e não se pronunciaram 

durante a leitura dos enunciados das duas primeiras avaliações. A partir da leitura do 

enunciado 9 da avaliação do ENEM: “não quis fazer por falta de interesse ou talvez preguiça 

e também não tem nada na faculdade que eu queira fazer...”, os alunos começaram a interagir 

na conversa. Quase todos começaram a falar e questionar a opinião. Então, perguntei a eles o 

que achavam do enunciado e se a autoestima tinha alguma coisa a ver. A aluna A respondeu, 

no turno 2, que achava que sim, tinha uma autoestima baixa e em seguida a questionei: “por 

quê?”, ela me respondeu: “não ter nada na faculdade que ele queira fazer é difícil... no meio 

de vários cursos...”. A partir daí os alunos começaram a familiarizarem-se com a atividade e a 

questionarem o motivo deste aluno não querer nada na faculdade. 

No turno 9, li com os alunos o enunciado 11 da avaliação do ENEM: “eu não fiz a 

prova do enem por falta de vontade e não estava preparado suficiente para fazer a avaliação” e 

perguntei: “vocês acham que é falta de vontade mesmo ou deve ter algum outro motivo por 

trás disso?”. Os alunos ficaram murmurando na sala até que um deles, a aluna C, disse que 

achava ser “preguiça”. Já a aluna A retrucou no turno 11 dizendo: “acho que a autoestima da 

pessoa está baixa e atrás de uma autoestima baixa tem um problema enorme”. Achei muito 

interessante a espontaneidade da opinião desta aluna, pois eu não havia formulado uma 

questão nesta direção e ela destacou a autoestima como o motivo da falta de vontade do aluno 

em fazer o ENEM.  

É importante salientar também que quando disse: “atrás de uma autoestima baixa tem 

um problema enorme”, ela sugeriu que autoestima e “problemas” estão inter-relacionados. 
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Isto me sugere também que, na visão desta aluna, a autoestima baixa pode estar vindo do lado 

de fora da escola na forma de “um problema enorme”. A aluna A participou muito da 

conversa e questionou sobre a autoestima sem ao menos eu comentar sobre ela. Comecei, 

então, a ficar curiosa com as suas asserções. 

Outra opinião sobre a mesma questão me deixou intrigada no turno 12, onde a aluna D 

disse: “ahhh, eu não ia passar mesmo, pra quê eu iria fazer?”. A partir daí descobri que esta 

aluna foi a responsável pelo enunciado 11, mencionado no turno 9, então perguntei: “Mas por 

que você acha que não iria passar?”. Ela respondeu: “porque sim” e demonstrou que não 

queria falar mais. Assim, não insisti. Como se tratava da mesma aluna seu argumento ficou 

mais completo, conforme mostra a figura 4.24: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Argumento apresentado no enunciado (11) complementado pela conversa. 

 

 O esquema argumentativo do enunciado 11 apresentou, na primeira etapa, uma 

conclusão baseada em suas justificativas, mas com a conversa, a aluna concluiu 

explicitamente dizendo que não “ia passar mesmo”. O enunciado já havia sido classificado na 

primeira etapa com marcadores de autoestima, segundo o traço característico 10, quando disse 

que não tinha vontade. Agora, com sua conclusão, a aluna apresentou uma opinião negativa 

de si mesma e de sua capacidade, além de pessimista quando concluiu que não iria passar, 

sem ao menos tentar, então classifiquei sua opinião em outros traços característicos dos 

referenciais de autoestima (5, 8 e 12). Sua própria colega, a aluna E, no turno 15, questionou-a 

dizendo: “Sabe-se lá?”. Não posso afirmar com certeza que se trata de uma pessoa com baixa 

autoestima, mas com a segunda etapa, a conclusão foi à direção dos traços estudados. A 

combinação dos componentes argumentativos utilizados por esta aluna continuou sendo 

CDW. 

Os alunos estavam começando a interagir na conversa e poucos participaram até este 

momento, porém estavam muito curiosos com a leitura dos enunciados. Depois deste período 
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de apresentação dos dados, projetei as questões, como representado no Apêndice B e pedi que 

todos acompanhassem e dessem a sua opinião. 

No turno 21, apresentei a primeira questão: “O que é uma prova fácil, média ou difícil 

para vocês?”. Elaborei esta questão porque na maioria das fichas eles haviam classificado o 

nível de dificuldade das provas. Vários alunos responderam. Entre eles, no turno 22, o aluno 

G disse: “Fácil é que você consegue fazer”. Já sobre prova difícil, o aluno H opinou no turno 

23: “Aquela prova que você nem meche e não viu nada sobre o assunto eu considero difícil”.  

No turno seguinte, a aluna A discutiu com os demais sobre o fato de a pessoa estudar 

para fazer a prova: “E o estudo também... se a pessoa estudar vai bem...”, seguindo este 

raciocínio a aluna F confirmou: “Se a prova tá fácil é porque a gente estudou. Média é quando 

a pessoa não se esforçou muito e difícil é quando eu chego em casa e falo assim: ahh eu perdi 

muita coisa lá mesmo então amanhã vai no chutômetro... aí você erra tudo e fala depois que a 

prova tava difícil”. Diante desta fala perguntei a esta aluna: “Ahh então você quis dizer que 

talvez a prova nem estava difícil, mas é porque não estudou...?”. Ela respondeu, no turno 27: 

“Éhh, eu trabalho a tarde inteira e chega de noite você quer deitar e dormir. Aí no outro dia 

você vai fazer prova erra tudo e fala que a prova tava difícil”.  

Vários alunos expressaram concomitantemente suas opiniões na sala, tanto que eu não 

consegui, em alguns momentos, entender a gravação das conversas. Já no fim da discussão 

desta primeira questão o aluno I soou sua voz lá no fundo da sala com os seguintes dizeres: 

“Acho que esse negócio de fácil, médio ou difícil não existe, acho que depende do 

conhecimento da pessoa ou às vezes ela tem dificuldade...”. Todos os alunos aplaudiram o 

colega e disseram que gostaram de sua colocação. Perguntei a eles se ainda gostariam de 

discutir mais sobre a questão, mas ninguém se manifestou. 

Então, parti para a segunda questão, tendo como base os enunciados contidos em duas 

fichas analisadas: 

(16) “Sei que fechei”; 

(18) “Algumas questões estavam fora do nosso nível de conhecimento”. 

Apresentei estes enunciados e os indaguei no turno 30: “Por que quando vocês vão 

bem na prova vocês se posicionam individualmente: eu fui bem... Sei que fechei... E quando 

vocês falam que não sabem se posicionam coletivamente: nós não sabíamos...?”. Esta questão 

gerou uma discussão muito interessante e, para representá-la, utilizei o quadro 4.5 com as 

falas e seus respectivos componentes argumentativos. 
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Quadro 4.5. Episódio entre os turnos 30 e 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste episódio da conversa deu para perceber que houve um número significante de 

componentes argumentativos entre os alunos diante de minhas questões. Quando eu os 

questionei, logo o aluno I comentou sobre confiança e a aluna A sobre autoestima e 

autoconfiança. Percebi que realmente estas variáveis têm, de fato, relações com as avaliações 

na ótica dos alunos. Os dados fornecidos para este episódio foram o enunciado 16 “Sei que 

fechei”, pois foi a partir dele que os alunos começaram a argumentar. Na figura 4.25 está 

representada a estrutura de argumentos entre os turnos 30 e 37. 

 

 

 

Turno Enunciados Padrão Argumentativo 

30 

Pesquisadora: Segundo dois enunciados – 16 e 18 – “sei que 

fechei” e “algumas questões estavam fora do nosso nível de 

conhecimento”. Por que quando vocês vão bem na prova vocês se 

posicionam individualmente, “eu fui bem”, “sei que fechei”. E 

quando vocês falam que não sabem vocês se posicionam 

coletivamente: “nós não sabíamos”? 

Dado obtido e questão 

proposta 

33 
Aluno I: Lá no “sei que fechei” a pessoa cria uma confiança em si 

mesmo. 
Conclusão 

34 Pesquisadora: Você quer dizer que surge uma credibilidade, né? Questão proposta 

35 
Aluno A: Nossa neste caso a autoestima da pessoa tava lá em 

cima, né! 
Dado obtido e Garantia 

36 Pesquisadora: E o que é autoestima pra você? Questão proposta 

37 Aluno A: Nossa, a autoconfiança dela estava arrebentando… Garantia 

38 Pesquisadora: Ok, mas o que é para você? Questão proposta 

39 

Aluno A: Autoestima é a pessoa motivada, tipo... nada vai abater 

ela, ela confia em si, ela tem confiança no que ela tá fazendo. 

Podem falar para ela que não vai dar certo, mas ela sabe que vai. 

Garantia e Conclusão 

40 Aluno J: É acreditar em si mesmo afinal de contas. Conclusão 

41 
Pesquisadora: Vocês acham que a autoestima tem relação com a 

avaliação? 
Questão proposta 

42 
Aluno A: Tem a ver com tudo que a pessoa faz na vida. Não só 

em prova, mas fora da escola, no trabalho, em casa. 
Conclusão 

43 
Pesquisadora: Mas dentro da escola a avaliação é uma boa 

variável vocês não acham? 
Questão proposta 

44 
Aluno L: Se você estiver ruim, você chega e faz a prova de 

qualquer jeito. 
Refutação 

45 
Aluno A: Acho que tudo o que vem de fora influencia dentro da 

escola. A pessoa acaba trazendo com ela. 
Hipótese 

46 
Aluno M: O seu desempenho na prova depende do seu 

psicológico. 
Conclusão 
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Figura 4.25. Argumentos apresentados no episódio entre os turnos 30 e 37. 

 

Este episódio retratou os argumentos dos alunos diante do enunciado proposto na 

questão: “Sei que fechei”. A aluna A justificou que essa pessoa possui uma autoestima e uma 

autoconfiança elevadas e o aluno I concluiu dizendo que a pessoa cria confiança em si 

mesma. WA é a garantia da aluna A e CI, a conclusão do aluno I. É interessante observar aqui 

que a argumentação foi estabelecida no diálogo, porém, a aluna A se referiu à presença de 

autoestima e autoconfiança no aluno que “fechou” a prova em momento anterior à sua 

realização (como pré-condições favoráveis), enquanto o estudante I referiu-se à autoestima 

como um resultado do aluno ter se saído bem. 

Aproveitei que a aluna A comentou sobre autoestima e, no turno 38, perguntei-a de 

que ela achava se tratar. Ela concluiu e justificou a sua opinião dizendo que a pessoa que tem 

uma boa autoestima é motivada e confia em si mesma, o que tem relação com os traços 

característicos 7, 11 e 12 da autoestima (quadro 4.5, página 106): confiança, segurança e 

otimismo. O esquema argumentativo do diálogo entre os turnos 38 e 46 está representado pela 

figura 4.26. 
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Figura 4.26. Argumentos apresentados no episódio entre os turnos 38 e 46. 

 

Percebi que os alunos já conversavam entre si e trocavam opiniões, sendo que a aluna 

A participou ativamente da discussão apresentando o dado “Autoestima boa é a pessoa 

motivada”, uma hipótese, três garantias e duas conclusões (representadas de cor vermelha). 

Em sua conclusão, ela argumentou dizendo que tudo vai dar certo e que a autoestima faz parte 

da vida. Justificou falando que confia em si e nada vai abatê-la. Além disso, apresentou uma 

hipótese dizendo que acha que tudo o que acontece com a pessoa fora da escola, pode 

influenciar a sua relação com a instituição.  

Outros alunos participaram deste episódio, como as alunas J, L e M. A aluna J disse 

que quem tem uma autoestima boa acredita em si mesmo, o que tem relação com os traços 

característicos 2, 5 e 13 da autoestima presentes no quadro 4.5: valor, juízo e opinião que a 

pessoa tem de si mesma. A aluna M concluiu que o desempenho na prova depende do aspecto 

psicológico. Suponho que quando ela disse isso, se referiu à autoestima. Então, para ela, a 

autoestima influencia no exercício avaliativo. Outra que pensou assim foi a aluna L quando 

disse: “Se você estiver ruim você chega e faz a prova de qualquer jeito”. Compreendi que 

quando disse “se você estiver ruim” estava se referindo à autoestima baixa, então ela também 

compartilha a opinião de que a autoestima influencia no desempenho na prova. Encontrei 

ainda neste episódio uma refutação feita pela aluna L. Ela colocou um limite na garantia da 
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aluna A e nas conclusões de A e J, no sentido de que nada vai abater uma pessoa com 

autoestima boa e que acredita em si mesma, a menos se a pessoa “estiver ruim”. 

Os turnos de 30 a 46 da conversa apresentaram as combinações CDW e CDHWR. O 

componente argumentativo – hipótese – apareceu pela primeira vez em minha análise, talvez 

pelo fato de os alunos terem se comunicado verbalmente e terem mais chances de 

apresentarem suas sugestões nesta segunda etapa. Os argumentos foram construídos na 

conversa, no diálogo, então era de se esperar que surgissem mais elementos constitutivos da 

argumentação. Como Toulmin disse, a argumentação ocorre quando alguém quer convencer o 

outro de alguma coisa. No caso das fichas com os enunciados a situação dialógica foi 

minimizada ao autor do enunciado, quem escreveu. Eles não imaginavam que fosse dado a 

eles um retorno. Assim, ao colocar os enunciados deles em diálogo, os argumentos tornaram-

se mais completos. 

Diante das opiniões que disseram que a autoestima influencia no desempenho da 

prova, perguntei aos alunos, no turno 47, se os trabalhos podem ajudar neste aspecto. A aluna 

M disse que “Trabalho você faz quando estiver bem”. Mas a aluna F ponderou nos turnos 49 e 

52 dizendo: “Ué, e se você tiver com o psicológico ruim na hora de fazer o trabalho?... eu sou 

o contrário. Eu, tipo, vou fazer uma prova. Aí, a pessoa chega para mim e fala ahh você não 

vai conseguir. Aí que eu vou tentar fazer o máximo para provar para quem disse que ela não 

sabe de nada e que eu vou conseguir. Entendeu? Acho que não tem esse negócio de 

autoestima ajudar em alguma coisa não”. A turma se revoltou com a opinião desta estudante, 

todos começaram a falar ao mesmo tempo, até que eu consegui organizar novamente a 

conversa.  

Percebi que a questão de estar bem ou mal antes da prova e sua influência no 

desempenho é polêmica entre os alunos. Uns concordam, outros não. Mas, a maioria 

concordou que a autoestima tem influência. Isto é mais evidente do que a prova influenciar a 

autoestima entre os alunos. Apenas uma aluna achou que a autoestima não influencia em nada 

dentro da escola e nas avaliações. Após essa discussão, o sinal do recreio tocou e todos saíram 

da sala e, então, fiquei aguardando a volta da turma para retomarmos a conversa. 

No turno 71, prossegui propondo outra questão: “Sobre o ENEM, segundo algumas 

falas, por que acontece falta de interesse? O que vocês acham?”. No quadro 4.6 está 

representado o episódio deste momento: 
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Quadro 4.6. Episódio entre os turnos 71 e 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste episódio o dado fornecido foi o ENEM e a questão proposta foi a falta de 

interesse que alguns alunos apresentaram nas fichas da primeira etapa. Sobre este assunto, os 

estudantes começaram a discutir. O aluno G apresentou uma hipótese dizendo que achava que 

a falta de interesse era preguiça. Já a aluna M concluiu que a falta de interesse poderia estar 

associada ao que as pessoas dizem sobre o ENEM, levando a pensar que é um “bicho de sete 

cabeças”. A aluna F contradisse dizendo que “Não é uma prova de bicho de sete cabeças...” e 

concluiu dizendo que o ENEM é uma prova que testa “não só o conhecimento”, que há muita 

coisa pra ler e que por isso é cansativa. O aluno I chamou a atenção sobre a pressão da rigidez 

de horário e das normas. O modelo de Toulmin para este episódio da está representado pela 

figura 4.27: 

 

 

 

Turnos Enunciados Padrão Argumentativo 

71 
Pesquisadora: Sobre o Enem, segundo algumas falas, por 

que acontece falta de interesse? O que vocês acham? 

Dado obtido e questão 

proposta 

72 Aluno G: Acho que é preguiça! Hipótese  

73 
Aluna M: As pessoas difamam o Enem. Aí a gente pensa 

que é um bicho de sete cabeças. 
Garantia e conclusão 

74 
Aluno I: Muito rígido, muita lei, às vezes acontece um 

imprevisto que você não pode chegar na hora certa. 
Conclusão  

75 

Aluna F: Na verdade o Enem é uma prova que te testa, não 

só o conhecimento, mas tudo. É uma prova muito cansativa, 

muita coisa para ler, então quem não gosta de ler não 

adianta fazer o Enem. Não é uma prova de bicho de sete 

cabeças, mas é cansativa, não é fácil. 

Conclusão e garantia 

76 
Pesquisadora: É só por isso a falta de interesse de alguns? 

Vocês acham que tem a ver com autoestima? 

Dado fornecido e 

questão proposta 

77 

Aluna A: Se você não consegue fazer nada porque está sem 

interesse sua autoestima deve tá lá em baixo. Acho que tudo 

na vida envolve sua autoestima. Quem fala que consegue 

superar tudo sem misturar as coisas não consegue. Mexe 

com o psicológico da pessoa quando ela for fazer alguma 

coisa, aí ela vai fazer de qualquer jeito. 

Hipótese, conclusão e 

garantia 
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Figura 4.27. Argumentos apresentados no episódio entre os turnos 70 e 75. 

 

Já que estava sendo discutida a falta de interesse, então indaguei os alunos, no turno 

76, se haveria alguma relação desta com a autoestima. No turno 77, a aluna A argumentou que 

tudo na vida tem relação com a autoestima. Na figura 4.28 se encontra o modelo 

argumentativo deste trecho do episódio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Argumentos apresentados no episódio entre os turnos 76 e 77. 

 

A aluna A relacionou, em sua hipótese, a falta de interesse com a autoestima quando 

disse que se a pessoa está sem interesse sua autoestima deve estar baixa. Esta hipótese da 

estudante vai na direção do traço 10 dos referenciais de autoestima que está associado ao grau 

de vontade.  
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Entre os turnos 71 e 77, constatei a presença de combinações em forma de quádruplas 

CDHW, que são considerados argumentos mais complexos por natureza, pois o número de 

componentes argumentativos é maior (ERDURAN; SIMON; OSBORNE, 2004). Há uma 

tendência aos enunciados adquirirem mais elementos da argumentação, mas isto porque 

estava havendo um diálogo. Mas, também há enunciados nestes diálogos que não tem 

argumentação alguma ou que apresentaram poucos elementos. A situação criada gerou maior 

argumentação em alguns alunos, mas não em todos. Mais elementos surgiram devido ao fato 

de estarem conversando e nem sempre esses elementos estão no enunciado do mesmo aluno. 

Continuando a conversa, no turno 78, fiz outra pergunta aos alunos: “Você está prestes 

a fazer uma prova e está estudando há algum tempo. De repente, alguém chega para você e 

diz que a prova vai ser muito difícil. E aí? Você faz a prova assim mesmo ou desiste?”. Fiz 

esta questão porque percebi que, na primeira etapa, muitos alunos não fizeram a prova do 

ENEM porque muitas pessoas falavam que era difícil. Alguns alunos disseram que fariam a 

prova e acreditariam em sua capacidade, mas o que me chamou a atenção neste episódio foi a 

resposta do aluno G, que disse que desistiria e nem tentaria. No quadro 4.7 encontram-se os 

enunciados deste episódio: 

 

Quadro 4.7. Episódio entre os turnos 78 e 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnos Enunciados Padrão Argumentativo 

78 

Pesquisadora: Bom nesta próxima questão gostaria que vocês se 

colocassem no lugar do sujeito, ok? Você está prestes a fazer uma 

prova e está estudando há algum tempo. De repente, alguém chega 

para você e diz que a prova vai ser muito difícil. E aí? Você faz a 

prova assim mesmo ou desiste? 

Questão proposta e 

dado fornecido 

79 
Aluno I: Se você estudou e acredita em sua capacidade, porque 

que vai desistir? Tem que fazer. 
Conclusão e garantia 

80 Aluno G: Eu desisto, nem estudar eu estudo não… Conclusão  

81 Pesquisadora: Você desiste só de falar que a prova está difícil? Questão  

82 Aluno G: Sim! Conclusão  

83 Aluna F: Tem é que estudar, depois que já estudou vai fazer ué. Oposição 

84 

Aluna Q: Tipo assim. Se você tá preparado não importa se a 

pessoa diz ser difícil ou não. Você tem que fazer. Você deve tirar 

sua própria conclusão pra saber se é difícil ou não. 

Conclusão e garantia 

85 Aluna L: Mesmo assim você não pode ir pela ideia dos outros...  Conclusão 

86 Aluno G: Eu desistiria! Conclusão 
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Como podemos ver na figura 4.29, este episódio apresentou muitos componentes 

argumentativos, sendo que contou com a participação de sete alunos: I, Q, S, G, F, L e R, 

possibilitando uma argumentação bem complexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.29. Argumentos apresentados no episódio entre os turnos 78 e 92. 

 

A questão foi proposta por mim e o dado fornecido: “Alguém chega para você e diz 

que a prova vai ser muito difícil. E aí? Você faz prova assim mesmo ou desiste?”. O aluno I 

 

87 Pesquisadora: Por quê? Questão 

88 Aluno G: Tem que explicar? Questão 

89 Pesquisadora: Se quiser.  Dado 

90 Aluno G: Não gosto de ficar lendo prova não! Conclusão 

91 

Aluna R: O Enem não é difícil, o problema que é cansativo e tem 

que ler muito e aquela tabelinha lá marcando as horas vai te dando 

uma agonia. As primeiras que você responde são uma beleza, mas 

na hora que você ver que o tempo esta acabando, você já corre, faz 

pelo rumo e não pensa mais. 

Conclusão 

92 
Aluno S: Eu acho que talvez o que é difícil para pessoa pode ser 

fácil para mim. 
Hipótese 
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concluiu dizendo que “Se você estudou e acredita em sua capacidade, porque que vai desistir? 

Tem que fazer”. Sua garantia foi na direção dos traços característicos 4 e 8 da autoestima, que 

têm a ver com a capacidade de enfrentar desafios e com o julgamento da capacidade. O aluno 

G disse o contrário, concluindo que desistiria e não estudaria, e após insistência de minha 

parte em querer saber as razões, justificou que “Não gosta de ficar lendo prova não”. Já a 

aluna F se opôs a G, dizendo que “Depois que já estudou vai fazer ué”. 

A aluna Q trouxe uma opinião parecida com a do aluno I quando concluiu que cada 

um tem que “Tirar sua própria conclusão pra saber se é difícil ou não”, o importante é “Você 

tá preparado”. Outra estudante que pensou desta forma foi a aluna L que concluiu dizendo que 

“Você não pode ir pela ideia dos outros”. Por último, a aluna R fez um comentário sobre o 

ENEM, ela relacionou a questão formulada a esta avaliação particular, e sua conclusão foi que 

o ENEM não é difícil, mas cansativo e envolve muita leitura. Em seu argumento, ela também 

questionou o fato do tempo influenciar no desempenho durante a prova. 

Este episódio apresentou uma combinação de cinco elementos: CDHWO, sendo que 

não foi só um aluno que apresentou estes argumentos. Sete alunos construíram a 

argumentação neste episódio. Destaco a opinião do aluno G ao dizer que desistiria de fazer a 

prova, mas sua justificativa foi não gostar de “ficar lendo prova”. Um aluno de terceira série 

do ensino médio que ainda não se acostumou com as provas escritas, ou que criou aversão 

pelas mesmas, me sugeriu ter problemas. A posição dele no discurso foi bastante radical e 

diferente do que os colegas disseram. Teria isto alguma relação com sua baixa autoestima? 

Estaria ele demonstrando falta de confiança em si mesmo, insegurança ou incapacidade? Ou 

seria mais uma questão relacionada ao seu descontentamento com as avaliações escolares? 

Por que ele não gosta de “ficar lendo prova”? 

No turno 93 comecei a questionar se os trabalhos funcionam como um modo de 

avaliar os alunos. O aluno G disse que “Sim” e a aluna A disse: “Como uma avaliação em sala 

de aula dependendo sim, porque vai ser você e o professor avaliando”. Por sua vez, a aluna L 

refutou dizendo: “Aí vai da pessoa se ela pegar o trabalho e fazer de qualquer jeito não vai 

adiantar. Tem que fazer com vontade”.  

A aluna R completou: “Eu acho que o trabalho apresentado é mais interessante porque 

você vai expor o que você acha sobre o assunto e também tem o conhecimento de cada um, 

porque ninguém pensa igual a ninguém, então eu acho que se você debater determinado 

assunto, você adquire mais conhecimento. Eu acho que é um meio de você interagir mais com 

os alunos e não só com o professor. Trabalho escrito sem apresentação, simplesmente o 
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professor põe sua nota e pronto e você nem sabe o que errou e por que tirou essa nota.” O 

padrão argumentativo deste enunciado está representado na figura 4.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Argumentos apresentados no enunciado da aluna R. 

 

A aluna disse que o trabalho apresentado “é um meio de você interagir mais com os 

alunos”, e “também tem o conhecimento de cada um”, e isto gera debate e maior aquisição de 

conhecimento. Ela apresentou várias garantias para a apresentação de trabalhos como forma 

de avaliação. A crítica dela é em relação ao trabalho “escrito sem apresentação”, porque o 

professor não justifica a nota atribuída.  

Penso que a crítica da aluna R faz sentido. Os professores devem estar atentos no 

sentido de informar aos alunos as razões das notas atribuídas aos trabalhos, não apenas na 

forma de números, mas descrevendo de forma qualitativa o que percebeu de bom ou ruim no 

que foi feito, acrescentando dados para o desempenho e aprendizagem dos alunos. Agindo 

assim, os próximos trabalhos certamente serão melhores. 

No turno 99 apresentei à turma um enunciado da primeira etapa: “Exercícios e 

trabalhos são legais, porque ficamos mais soltos e não ficamos nervosos...” e perguntei a eles 

se na prova eles ficavam nervosos e por quê. A aluna L logo disse que só de ouvir a palavra 

prova já fica nervosa. Aí perguntei se o nervoso atrapalha e ela afirmou que sim. O aluno I 

concordou dizendo que muitas vezes atrapalha mesmo. Porém, em oposição aos dois 

primeiros, o aluno G disse que não, porque para ele é a mesma coisa de estar dentro da sala. A 

aluna Q disse que fica nervosa só quando não sabe a matéria.  
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Aproveitando que os meninos estavam falando de nervosismo, perguntei a eles, no 

turno 108, se na prova do ENEM o nervosismo atrapalhou. O aluno I novamente afirmou que 

sim e a aluna L fez a seguinte asserção: “Mais ou menos porque é mais interpretação então o 

negócio nem é você estudar tanto na escola é você saber interpretar os textos que eles dão lá 

na prova”. Então, o aluno I disse que o ENEM causa nervosismo porque é algo que a pessoa 

está almejando para o futuro, então acaba que causa muita pressão. Em suas falas, esses 

alunos associaram o nervosismo nas provas a um aspecto inerente à cultura escolar e face às 

pressões da vida futura. Em relação à maior descontração na realização dos trabalhos o aluno 

S disse que “Em exercícios e trabalho ficamos mais soltos porque se você não sabe você pode 

perguntar o colega. Agora na avaliação não pode. Aí você tem que saber. Se não souber se 

vira”. Isto, de certo modo, revelou outro provável fator de tensão nas provas: a proibição do 

diálogo.  

No turno 122, voltei ao assunto do ENEM e apresentei aos alunos dois enunciados da 

primeira etapa: “Eu não fiz a prova do enem por falta de vontade...”; “Não quis fazer por falta 

de interesse ou talvez preguiça”. Em seguida, indaguei-os se eles achavam que estes alunos 

não fizeram a prova somente por estes motivos ou talvez por outros que não quiseram 

mencionar. Este episódio está representado no quadro 4.8: 

 

Quadro 4.8. Episódio entre os turnos 122 e 135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnos Enunciados Padrão Argumentativo 

122 

Pesquisadora: outra questão: Várias pessoas pesquisadas não 

fizeram a prova do ENEM, segundo os enunciados: “Eu não fiz a 

prova do enem por falta de vontade...”  

“Não quis fazer por falta de interesse ou talvez preguiça”  

Vocês acham que não fizeram só por estes motivos ou será que 

há outros que não quiseram mencionar? 

Questão proposta e 

dado fornecido 

123 Aluna R: Tem outros. Conclusão  

124 
Aluna T: Quem não faria uma prova que ajudasse em seu 

futuro?…  
Conclusão 

125 Pesquisadora: É isso que eu gostaria de saber, o porquê? 
 Segunda questão 

proposta 

126 
Aluno S: A pessoa quer seguir outra coisa, tipo curso técnico, 

seguir carreira militar, aí por isso a pessoa não faz. 
Conclusão e garantia 

127 Aluna T: Mas a maioria das coisas hoje pede o Enem. Oposição 

128 
Aluna F: Talvez tem gente que não quer ser nada na vida 

mesmo… 
Hipótese 
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Como podemos ver na figura 4.31, o dado obtido surgiu de dois enunciados que 

diziam que os alunos não fizeram o ENEM por falta de vontade ou preguiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Argumentos apresentados no episódio entre os turnos 122 e 135. 

 

A aluna T concluiu dizendo “Quem não faria uma prova que ajudasse em seu futuro?”. 

Certamente, esta estudante não acredita que os colegas não fizeram a prova apenas por 

 

129 
Pesquisadora: Ok, com exceção de quem quer seguir alguma 

carreira onde o Enem não é válido, por que vocês pensam? 

 Reforço à segunda 

questão 

130 

Aluna T: Acho que talvez não tem motivação em casa, os pais 

não apoiam. Aí o menino já fica com aquilo na cabeça. Ahh eu 

não vou conseguir então nem vou tentar… 

Hipótese baseada em 

baixa autoestima 

relacionada ao âmbito 

familiar  

131 

Aluna R: Talvez a pessoa é desinformada ou quando foi pagar o 

boleto não deu certo. O ano passado eu não fiz por causa disso. 

Toda vez que eu ia imprimir o boleto tava congestionado o site. 

Hipótese baseada em 

dado real 

132 Aluno G: Ahh eu não fiz porque tinha que ler. Conclusão e garantia 

133 Pesquisadora: Mas se não precisasse ler tanto você faria? 
Questão específica para 

G  

134 Aluno G: Sim  Conclusão 

135 Aluna L: Ele é ótimo em matemática.  Dado  
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preguiça. Já o aluno S compreendeu a decisão dos colegas em não fazer a prova e justificou 

dizendo que quem vai fazer um curso técnico ou seguir carreira militar não tem interesse em 

fazer o ENEM. A aluna T não concordou afirmando que “A maioria das coisas hoje pede o 

Enem”. 

Três alunas, neste mesmo episódio, apresentaram hipóteses para o dado colocado. A 

aluna F disse que “Talvez tem gente que não quer ser nada na vida mesmo...”. A aluna T que 

“Talvez não tem motivação em casa, os pais não apóiam. Aí o menino já fica com aquilo na 

cabeça. Ahh eu não vou conseguir então nem vou tentar...”. E a aluna R falou que “Talvez a 

pessoa é desinformada ou quando foi pagar o boleto não deu certo...”. Esta última aluna até 

compartilhou o motivo de não ter feito a prova do ENEM no ano anterior, dizendo que não 

conseguiu imprimir o boleto porque todas as vezes o site estava congestionado. Percebi nestas 

hipóteses que algumas alunas justificaram, com outras razões, o fato dos colegas não terem 

feito o ENEM. Segundo a hipótese da aluna T, a autoestima do sujeito provavelmente está 

baixa e tem relação com o traço característico 8, pois afirma um julgamento ruim de sua 

capacidade. 

O aluno G mencionou novamente, neste episódio, que não se inscreveu no ENEM 

apresentando como garantia o fato de que “tinha que ler”. Este aluno faz parte do grupo dos 

alunos que não fizeram o ENEM e talvez o responsável por um dos enunciados. Diante de sua 

justificativa em não fazer a prova, eu perguntei se ele faria a avaliação se não precisasse ler 

tanto. Ele afirmou que sim e uma colega falou que ele gostava de matemática. Este aluno teve 

um motivo em não fazer a prova: não gostar de ler e ter maior afinidade com a matemática, 

porém o ENEM poderia ajudá-lo a ingressar na universidade nesta área, mas o problema é que 

exige leitura. Sua afinidade pela matemática, no entanto, não parece ser suficiente para ajudá-

lo a transpor sua dificuldade com textos, mas isto também pode ter relação com baixa 

autoestima, particularmente os traços característicos 4 e 9 descritos no quadro 4.5, que se 

referem à capacidade de enfrentar desafios e ao grau de coragem e persistência. 

Apreendi com este episódio que as hipóteses tiveram maior destaque, provavelmente 

porque perguntei aos alunos se eles achavam que os motivos dos colegas não terem feito o 

ENEM poderiam ser outros. Então eles deram algumas sugestões. A combinação dos 

componentes argumentativos deste episódio foi CDHWO. 

Já se aproximando do fim da conversa, nos turnos 137 e 138, apresentei aos alunos 

uma categoria que enquadrava aqueles que fizeram o ENEM mais de uma vez e perguntei a 

eles se tinha alguma coisa a ver com credibilidade. Como novamente eu perguntei o que eles 

achavam, a presença de hipóteses foi marcante. Achei interessante a opinião do aluno I: 
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“Acho que tá criando uma força de vontade”. Para ele, se a pessoa faz o ENEM mais de uma 

vez significa força de vontade. Nesta mesma direção, a aluna A afirmou: “Significa que a 

pessoa não desiste dos objetivos dela. Pode todo mundo falar que não vai dar certo... Pode 

mãe e pai falar que não vai dar certo, mas ela continua acreditando em si”. 

Por último, apresentei à turma o seguinte enunciado: “Eu não fiz o enem, porque eu 

acho que é muito difícil...” e pedi para eles comentarem sobre isso. A aluna L disse ser “Falta 

de confiança”, o aluno I disse ser “Falta de capacidade da pessoa” e a aluna F falou que “Tem 

que fazer para saber se é difícil ou não”. Segundo os alunos L e I, o fato de um estudante não 

fazer a prova do ENEM por ser “muito difícil” pode ter relação com baixa autoestima nos 

traços característicos 7 e 8 que falam sobre capacidade e confiança. 

Saliento que muitos alunos apresentaram suas percepções sobre as avaliações no dia 

da conversa. Inicialmente, minha intenção era investigar a questão da baixa autoestima dos 

estudantes frente ao ENEM, conforme enfatizado pela professora. Porém, no transcurso da 

pesquisa percebi que havia outros dados relevantes: as percepções dos alunos sobre as 

avaliações escolares. Alguns enunciados apontaram a existência de relações entre as 

avaliações e autoestima, mas sem uma evidência explícita que confirmasse o que a professora 

havia mencionado. Na conversa, a existência de relações se tornou mais evidente, mas 

somente o aluno G me pareceu ter um problema desta natureza, embora isto também não 

tenha sido transparente. Esses dados me sugeriram que a autoestima é algo difícil de ser 

“apanhado”.  Assim, decidi entrevistar o aluno G para entender melhor seus motivos de 

aversão às provas escritas. 

 

4.6. A terceira etapa 

 

A entrevista com o aluno G foi agendada na escola para o dia cinco de junho de dois 

mil e quatorze, à noite. Formulei previamente algumas questões para direcionar a conversa e 

na medida em que esta foi se desenvolvendo apresentei outras. A entrevista durou cerca de 

dez minutos. O entrevistado assinou o termo de compromisso (Apêndice A) e com disposição 

compareceu na escola na hora combinada. Durante a entrevista, ele me pareceu sincero e 

respondeu com seriedade as questões. Os turnos estão transcritos no Apêndice D. 

No início espalhei sobre a mesa as fichas coletadas na primeira etapa do meu trabalho 

e pedi que ele encontrasse as suas e justificasse o motivo de suas respostas. Começando pela 

primeira avaliação, a prova bimestral, ele respondeu na ficha: “A prova não estava fácil” e 

justificou como ilustra a figura 4.32: 
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Figura 4.32. Argumento apresentado pelo aluno G sobre a prova bimestral. 

 

A dificuldade maior enfrentada na prova foi a letra estar muito pequena e lhe 

confundir. Neste caso, a prova não estava fácil mesmo sendo de consulta. Vemos aqui que a 

sua garantia/justificativa manteve certa relação com o fato dele não “gostar de ler prova”, 

conforme mencionou durante a conversa com a turma. Teria ele algum problema de visão? 

Estaria se esquivando do problema real por meio de uma “desculpa”?  

Na segunda avaliação, o simulado, o aluno G escreveu: “Sei que fechei” e afirmou que 

a prova foi fácil. Na entrevista ele disse que gosta de provas com questões de múltipla 

escolha. A figura 4.33 mostra seu argumento. 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.33. Argumento apresentado pelo aluno G sobre o simulado. 

 

Pensando sobre o que ele disse na segunda etapa: “Não gosto de ficar lendo prova 

não”, achei estranho ele dizer que gosta de prova de múltipla escolha, pois este tipo 

geralmente tem mais leitura do que certas provas dissertativas. 

Na ficha sobre a avaliação do ENEM, eu pedi que os alunos escrevessem suas 

percepções sobre o ENEM e para aqueles que não fizeram a prova eu pedi para explicarem o 

porquê não fizeram. O aluno G escreveu na ficha: “Por preguiça”, resposta que eu já 

desconfiava ser dele durante a conversa que eu tive com a turma na segunda etapa do meu 

trabalho, pois ele mesmo deu a entender que a resposta foi sua. A figura 4.34 mostra sua 

opinião.  
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Figura 4.34. Argumentos apresentados pelo aluno G sobre o ENEM. 

 

Uma das justificativas do aluno não ter feito a prova do ENEM foi por ser realizada no 

sábado e no domingo. Ele disse que nestes dois dias ele descansa e não abre mão disso para 

fazer o ENEM. Mas diante de tal garantia indaguei-o: “Então o seu motivo em não fazer o 

ENEM é só por isso? Não tem mais nenhum motivo?” e ele então apresentou a outra 

justificativa dizendo que a prova é grande demais e por isso fica sem vontade e com preguiça. 

Mas um rapaz novo que justifica não ter feito a prova porque cansa me sugere haver outra 

razão. Perguntei novamente se havia outro motivo, mas ele disse que não e, então, não insisti. 

Durante a entrevista, fui destacando as partes da segunda etapa onde o aluno G 

participou e uma delas foi quando fiz a pergunta: “Você está prestes a fazer uma prova e está 

estudando muito. De repente alguém chega pra você e diz que a prova vai ser muito difícil, e 

aí você faz assim mesmo ou desiste?”. O aluno G disse: “Eu desisto, nem estudar eu estudo”. 

Ele mesmo confirmou que disse isto e completou segundo o argumento representado na figura 

4.35. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35. Argumento apresentado pelo aluno G sobre o ENEM. 

 

Para ele, se a prova for difícil ele nem faz, pois não tem o hábito de estudar. Esta 

atitude demonstra falta de confiança e coragem para enfrentar desafios (traços característicos 
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4 e 7 de autoestima), o que fez minha suspeita se confirmar sobre a autoestima do aluno ter 

alguma influência. Com isso, decidi perguntar ao próprio aluno o que ele achava sobre isso e 

ele me disse que a autoestima não tinha nada a ver com a sua decisão em não participar do 

ENEM. Não fez a prova simplesmente porque não gosta de ler e por ser no fim de semana. 

Acho que ele não estava querendo assumir. A partir daí, considerando que este aluno estava 

de fato com baixa autoestima, percebi que a dificuldade de “apanhá-la” poderia estar 

associada ao fato de não querer admiti-la.  

No turno 53 eu perguntei sobre trabalhos escolares, se eles funcionam como 

instrumento de avaliação e o argumento do aluno está ilustrado na figura 4.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36. Argumento apresentado pelo aluno G sobre trabalhos. 

 

Neste episódio da conversa, o aluno disse que prefere fazer trabalhos escolares ao 

invés de provas e justificou dizendo que “é só pesquisar”, “tem mais tempo para pesquisar”. 

Além de enfatizar uma facilidade associada aos trabalhos: “é só pesquisar”, observou o tempo 

normal de realização das provas, o que certamente implica maior pressão. Todavia, deve 

haver para ele outras dificuldades na prova, já que não envolve “só pesquisar”. Assim sendo, 

perguntei a ele se com o trabalho ele aprende mais e ele disse que aprende do mesmo jeito, 

pois da mesma maneira tem que prestar atenção no que está fazendo. Ainda completou 

dizendo que a turma gosta mais de trabalhos porque ajudam na nota.  

Essas respostas me sugeriram certa inconsistência, pois ao mesmo tempo que ele disse 

que o aprendizado é o mesmo devido a ter que prestar “atenção” “da mesma maneira”, disse 

que trabalho “é só pesquisar”. Ora, se trabalho envolve “só pesquisa” como a atenção pode ser 

a mesma dedicada à prova? Depois, ele disse que “a turma gosta mais de trabalhos”. E ele 

não? Por que razão se referiu à “turma”? Ao que parece, ele estava querendo dizer que os 

trabalhos são mais fáceis de serem feitos e de obter nota, mas que em se tratando de 
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avaliações era preciso estar atento a ambos. Ocorre nas escolas que muitas vezes as provas 

têm maior peso na nota em comparação com os trabalhos. Assim, a atenção para com elas 

deveria ser proporcionalmente maior. Outro aspecto inconsistente em suas respostas foi dizer 

que a aprendizagem é a mesma em relação aos trabalhos e provas, já que isto foi algo que os 

outros alunos enfatizaram bastante durante a conversa, mas no sentido de ser diferente e 

apontando os elementos da diferença.  

Voltando à questão do ENEM, perguntei então ao aluno G qual era a sua opinião em 

relação à prova e ele confirmou novamente o que achava de acordo com os argumentos da 

figura 4.37: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37. Argumentos apresentados pelo aluno G sobre o ENEM 2013. 

 

Quando eu perguntei ao aluno G o que ele achava do ENEM ele argumentou da 

mesma forma como quando eu perguntei quais foram os motivos dele não ter feito a inscrição 

para a prova. Então, o que me parece é que este aluno tem que trabalhar para ajudar em casa. 

E isto não o motiva muito. Primeiro porque ele tem que tirar seu dia de folga pra fazer a 

prova, mas muitos alunos fazem isso e é um sábado e um domingo no ano somente. Então, 

certamente há outro problema e este deve estar associado a uma questão de ordem financeira.  

Nos turnos 71, 72 e 73 perguntei o que ele entendia por autoestima e se esta influencia 

ou não no desempenho dos alunos. Ele definiu autoestima como: “Boa é quando a pessoa está 

de bem com a vida, nunca tá pra baixo. Baixa autoestima é quando a pessoa não fica animada 

e fica só no canto”. Sobre o desempenho, ele disse que a autoestima não influencia no caso 

dele, mas acredita que para as outras pessoas pode influenciar e que alguém com baixa 

autoestima pode desistir da prova do ENEM. 

Percebi que o problema do aluno entrevistado não é apenas a leitura. Ele também não 

gosta da pressão que o tempo causa na hora da prova. Sobre o nervosismo ele alegou, no turno 

62: “O nervoso não me atrapalha, é a mesma coisa de estar dentro da sala em um dia de aula 
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normal...”, compreendi que ele não se preocupa muito e não tem motivação. Quando disse: 

“Não leio porque tenho preguiça. A prova do ENEM tem muito texto e eu não gosto de ficar 

lendo muito tempo”, observei que ele não tem vontade, pois se tivesse transporia esta barreira.  

Outro dado me fez sugerir que este aluno tem uma autoestima ameaçada quando, no 

turno 75, fiz a pergunta: “Você acha que a pessoa com baixa autoestima pode desistir do 

ENEM?” e ele, no turno 76, respondeu: “Acho que sim, a pessoa não vai querer sair de casa 

sábado e domingo e acha que não dá para fazer a prova por ela mesma”. Percebi neste trecho 

que o aluno não se esquivou e entregou no final da conversa que acha que não consegue fazer 

a prova por ele mesmo, porém disse se apoiando em uma “pessoa”. Nos argumentos desse 

aluno foram evidenciados marcadores da autoestima nos traços característicos 8, 9 e 10: 

julgamento da capacidade; grau de esforço, coragem e persistência; grau de vontade. O tempo 

todo não se conformou que tinha um problema de autoestima, mas com os dados deduzi que é 

um aluno com baixa autoestima.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

Ao preparar o projeto para este trabalho, estava consciente de que a construção do 

conhecimento não é um empreendimento isolado, mas fruto do trabalho coletivo da 

comunidade científica, em contínua pesquisa; e que, nessa construção, a função de cada 

trabalho novo é corroborar ou, muitas vezes, contestar o conhecimento anterior sobre o tema 

pesquisado (LEEDY, 1997). Compartilho da mesma opinião que o autor citado e estava 

consciente, também, de que poderia obter, como resultado da minha investigação, mais 

perguntas novas do que propriamente respostas para as questões colocadas, o que mostraria, 

mais uma vez, o caráter cíclico da pesquisa acadêmica. Ressalto que não pretendi, neste 

estudo, abarcar a totalidade do real por entender a sua complexidade e por compreendê-lo 

como multifacetado. 

Nesta perspectiva trabalhei com a temática avaliação escolar, pois ela vem chamando 

a minha atenção desde a graduação e foi escolhida para fomentar esta pesquisa. Através dos 

estudos sobre a avaliação escolar, compreendi que o ato de avaliar é algo muito difícil e exige 

o conhecimento de vários aspectos para a sua melhor execução e, além do cuidado com os 

tipos de avaliação que podem ser planejados, deve-se estar atento se estes poderão auxiliar os 

estudantes em seu processo de ensino e aprendizagem.  

Percebi que o mais importante a se considerar é a aprendizagem dos alunos e seu 

aproveitamento escolar e não a nota tirada na prova. Vale ressaltar que o papel do professor é 

primordial neste contexto. É a chave para o desenvolvimento destas concepções. É a partir do 

professor e de suas tomadas de decisões que tudo acontece. Então, vale a pena os professores 

refletirem sobre a avaliação. Neste sentido, eles entenderão o verdadeiro significado de 

avaliar e seus alunos terão melhores chances de progresso. Luckesi e outros autores citados 

neste trabalho são referências para os professores que procuram se qualificar. Refletir sobre a 

avaliação poderá abrir novos horizontes e esclarecer muitos elementos que ainda estão no 

escuro das salas de aula. 

O modelo da avaliação escolar, também referente ao aprendizado, é um processo no 

qual professores e alunos reconhecem e respondem ao aprendizado estudantil durante algum 

curso. Ele tipicamente envolve uma interação professor-aluno, mas é um complexo de tarefas: 

um conjunto de avaliações é formado quando as informações são usadas para a intensificação 

do ensino e do aprendizado. Na prática, o modelo da avaliação depende das dinâmicas da 
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interação entre currículo escolar, ensino e aprendizado e, por sua vez, este é baseado nos 

aprendizes e em tudo o que significa conhecimento (COWIE, 2012). 

Com a temática avaliação escolar, a pesquisa procurou evidenciar quais as percepções 

que os alunos do ensino médio de uma escola pública mineira da cidade de São João Del Rei 

tinham sobre as avaliações de Química. A turma foi escolhida pelo fato da própria professora 

indicar seus alunos como portadores de uma baixa autoestima frente à avaliação oficial do 

ENEM. A partir daí resolvi, através da literatura, entender um pouco sobre a questão da 

autoestima para tentar investigar se a professora tinha razão. Em busca de evidências que se 

aproximassem da opinião da mesma, procurei analisar os argumentos dos alunos por meio de 

três instrumentos de coleta de dados organizados em três etapas: o “saco cheio de prova”, o 

diálogo com a turma e a entrevista com o aluno G. Alguns argumentos evidenciados no 

diálogo apresentaram relações com uma boa autoestima, sendo que os que se destacaram por 

deduzirem uma baixa autoestima foram os do aluno G. 

O “saco cheio de prova” e as fichas utilizados na primeira etapa do trabalho foi o 

instrumento de coleta de dados que utilizei com o objetivo de enlaçar os argumentos dos 

alunos que evidenciaram suas percepções sobre as avaliações realizadas. Assim sendo, posso 

afirmar que o instrumento foi fiel a esta expectativa e conseguiu atingir o meu objetivo 

eficientemente. Ele me permitiu aproximar dos investigados de maneira cautelosa e, aos 

poucos, foi me consentindo a oportunidade de interagir com os alunos, de modo que eles se 

sentissem mais à vontade com a minha presença na sala de aula. Isto pôde ser notado no 

aumento de palavras nas fichas da última avaliação se comparadas às fichas da primeira 

avaliação. Os alunos discutiram mais sobre suas opiniões, justificando-as. O “saco cheio de 

prova” permitiu aos alunos a produção de argumentos por escrito.  

O diálogo com a turma na segunda etapa deu mais espaço aos componentes 

argumentativos de Toulmin, pois segundo Aragão et al. (2012), a postura interativo-dialógica 

contribui neste aspecto. A entrevista também consentiu a obtenção de informações sobre as 

percepções do entrevistado. Logo, a estratégia metodológica adotada permitiu aos alunos 

exporem suas visões sobre as quatro avaliações, foram elas: 

Prova e simulado - percebi que os alunos apenas julgaram-nas como fáceis ou difíceis 

e avaliaram se foram preparadas direcionadas ao conteúdo ministrado. Sobre as percepções da 

prova, alguns relacionaram sua dificuldade ao nível de estudo, como os enunciados 4 e 21. 

Outros apontaram particularidades a uma questão discursiva e com alternativas, revelando 

dificuldades com este tipo de questão, como os enunciados 12 e 14. O aluno I, no turno 28 do 

diálogo, disse que “esse negócio de fácil ou difícil não existe”, isto depende é do 
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“conhecimento da pessoa”. Outros ainda disseram gostar da prova (enunciado 22) e do 

simulado (enunciado 3).  

ENEM - os dados revelaram as seguintes percepções sobre a prova: é difícil e 

complicada; exige interpretação, leitura e raciocínio; preparação além da que a escola oferece; 

exige tempo para estudar; é muito rígido; muito cansativa; prova que testa não só o 

conhecimento, mas “tudo”; provoca “agonia com a tabelinha marcando as horas”. Alguns 

alunos demonstraram falta de vontade e interesse, preguiça, falta de preparo e desconforto 

com a prova. Outros acharam as questões tranquilas e que a prova foi uma experiência boa. 

Trabalhos - no geral, os alunos escreveram suas percepções evidenciando: “o trabalho 

é uma forma de ajuda na nota”; “ajuda muito”; “para um bom desempenho do aluno”; “é um 

modo mais fácil e mais interessante de se aprender”; “pois incentiva o aluno a buscar 

informações”; “o modo de trabalho em sala... a torna mais dinâmica”; “é super interessante”; 

“importante para a aprendizagem do aluno”; “ajuda o aluno com a pontuação bimestral”; 

“aprofunda mais o conhecimento”; “eu aprendo mais”; “porque nos incentiva”; “um trabalho 

exige mais do raciocínio do aluno”; “você pode fazer com um tempo maior, você pode pensar 

mais”; “tem um tempo para entregar”; “não ficamos nervosos”. 

Os trabalhos tratam de formas de avaliação diferentes e complementares para a 

formação dos estudantes e, dentre as avaliações investigadas, foram os preferidos entre os 

alunos pelas razões apontadas nos enunciados: fazer pesquisa e despertar a leitura; ajudar na 

nota; ser mais interessante; ser mais fácil; incentivar; ser mais dinâmico; ajudar na 

aprendizagem e desempenho; abordar mais assuntos; evitar o nervosismo; reter conhecimento. 

Estes aspectos mostraram o que os trabalhos representam para os alunos desta pesquisa. 

Sobre a argumentação posso dizer que em todas as etapas os alunos justificaram suas 

alegações apresentando combinações CDW, o que confirma uma relação de interação entre 

eles e a pesquisadora [eu]. Na segunda etapa mais componentes argumentativos foram 

evidenciados, como hipóteses e oposições, pois a argumentação intensifica quando há 

diálogo, pois há maior interação entre os envolvidos. É importante concluir também que o 

cerne de um argumento é a sua justificativa coerente com os dados e a conclusão e o 

argumento nem sempre é composto pelos três componentes básicos explícitos, mas nem por 

isso deixa de ser argumento. 

No andamento do trabalho, como vimos, alguns argumentos foram na direção dos 

traços característicos de autoestima, evidenciados nos seguintes enunciados: 

- “Eu gostei de todas elas especialmente a 4”; 

- “Eu achei a prova fácil e eu gostei da prova”; 
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- “... A deste ano estava bem fácil apesar de eu não prestar muita atenção em algumas 

perguntas, gostei bastante e foi uma experiência nova pra mim”; 

- “Eu perdi a inscrição, mas se eu tivesse interesse eu iria procurar mais cedo para não 

acontecer o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar por 8 horas… não teria tempo para estudar 

para o ENEM”; 

- “O enem 2013 foi a pior experiencia da minha vida, pois o enem não mede seus 

conhecimentos...”; 

- “Eu fiz o enem graças a minha amiga que fez minha inscrição… pois eu não tinha a mínima 

vontade de fazer a prova porque todos diziam que era muito cansativo”; 

- “Não fiz porque todo mundo fala que a prova é difícil e complicada”; 

- “Não quis fazer por falta de interesse ou talvez preguiça e também não tem nada na 

faculdade que eu queira fazer”; 

- “Eu não fiz o enem, porque eu acho que é muito difícil”; 

- “Eu não fiz a prova do enem por falta de vontade e não estava preparado...”; 

- “Não fiz o enem porque achei que não estava preparado o suficiente e para o ano que vem 

como não vou estar estudando terei mais tempo para estudar e fazer um cursinho”; 

- “... Acho que fui bem, não tive muitas dificuldades, pois a prova era mais interpretação”; 

- “Não fiz porque eu não queria, tinha vontade, mas até um certo tempo essa vontade 

diminuiu”; 

- “Bem, eu não fiz porque eu acho que o enem é bem cansativo”; 

- “Por preguiça”. 

Todos os enunciados da quarta avaliação apontaram marcadores que têm relação com 

a autoestima: “aprendemos mais”; “ajuda muito”; “para um bom desempenho”; “as aulas 

ficaram mais interessantes”; “incentiva o aluno”; “aula mais dinâmica”; “importante para a 

aprendizagem”; “com o trabalho é bem melhor”; “eu acho que aprendo mais”; “não ficamos 

nervosos”; “aprendizado é mais eficaz”; “bastante produtivo e legal”. Com estes marcadores 

deu para notar que os trabalhos levantam a autoestima dos alunos, pois aumentam a vontade 

deles em aprender, os deixando mais confiantes, otimistas e satisfeitos. 

Durante a conversa da segunda etapa, no turno 78, quando apresentei a quinta questão 

(Apêndice B, que discutia o fato de terem que fazer uma prova que as pessoas dizem ser 

difícil), alguns alunos demonstraram relações com autoestima evidenciadas até o turno 90. 

Neste episódio, o aluno G disse: “Eu desisto, nem estudar eu estudo não”, enquanto a aluna 

Q: “Tipo assim. Se você tá preparado não importa se a pessoa diz ser difícil ou não. Você tem 

que fazer. Você deve tirar sua própria conclusão pra saber se é difícil ou não”. Há evidências 
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de que o aluno G demonstrou insegurança e falta de coragem e as alunas F, Q e L trouxeram 

aspectos positivos em relação a autoestima, pois suas opiniões demonstraram confiança. 

Os traços característicos de autoestima que mais se destacaram nestes enunciados 

foram: 4, 7, 9, 10, 12 e 14, onde os alunos trouxeram marcadores de: capacidade; confiança; 

grau de esforço e persistência; grau de vontade; otimismo/pessimismo e 

satisfação/insatisfação. Os enunciados 1 e 13 mostraram alunos satisfeitos em fazer a prova e 

as alunas F, Q e L apresentaram impressões positivas sobre o ENEM. Os resultados sugeriram 

que os alunos vêem relações entre as avaliações e a autoestima, admitindo que os problemas 

vivenciados fora da escola influenciam seus desempenhos e interesses. Entretanto, se sentem 

intimidados em reconhecer que têm baixa autoestima como, por exemplo, o aluno G, que 

trouxe indicativos de que tem problema de baixa autoestima frente às avaliações escolares.  

Voltando as minhas questões de pesquisa: Quais as percepções dos estudantes sobre as 

avaliações? Os alunos têm baixa autoestima frente ao ENEM? É por esta razão que “nem vão 

fazer a prova”? Posso dizer que consegui respondê-las através dos resultados obtidos. Sobre a 

segunda questão, há indicativos de que a autoestima de alguns alunos influencia nas 

avaliações e o aluno G não fez a prova do ENEM por este motivo. Assim, posso afirmar que a 

presente pesquisa foi uma forma interessante e pertinente para realizar a análise do discurso 

dos alunos sobre as avaliações escolares e suas relações com autoestima. 

Se tratando das avaliações da professora: apresentaram um caráter somativo. Tanto a 

prova com consulta quanto os trabalhos foram propostos com o objetivo de os alunos 

melhorarem suas notas. A aprendizagem não foi priorizada. Quando as avaliações são 

somativas, a autoestima dos avaliandos tende a ser baixa, pois eles se sentem inseguros. 

Porém, as avaliações formativas tendem a melhorar a autoestima dos alunos, pois eles sabem 

que neste processo não estão sozinhos. Portanto, se a professora quer resolver o problema da 

baixa autoestima de seus alunos é melhor começar a introduzir a avaliação formativa em seu 

ensino.  
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APÊNDICE A – Termo de esclarecimento 

Você está sendo convidado a participar do projeto:  

Os estudantes do ensino médio e as avaliações escolares de Química                                                                                                 

Nosso objetivo é compreender o que os estudantes pensam das avaliações escolares de 

Química. Para isso, solicitaremos sua opinião por escrito sobre as avaliações, que pode ser 

secreta, e depois convidaremos alguns estudantes para realizar uma entrevista em grupo. 

Informamos que não há riscos ou desconfortos no estudo. Não será adotado nenhum 

procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida, assim como não será 

divulgado o seu nome nas publicações desse estudo. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa 

ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas 

as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. 

Esperamos contar com sua contribuição. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que 

sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que não 

terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar 

do estudo.  

São João del-Rei,  ____/____/_________. 

   _____________________________________                    ________________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                     Documento de identidade 

                                _______________________________________ 

                                      Assinatura do pesquisador responsável 

E-mail de contato do pesquisador: hellemquimica@hotmail.com 
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APÊNDICE B – Questões produzidas para fomentar a discussão da segunda etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões 

1. O que é uma prova fácil, média ou difícil para vocês? 

2. Segundo dois papeizinhos: 

“ Sei que fechei” 

“Algumas questões estavam fora do nosso nível de conhecimento” 

Por que quando vocês vão bem na prova vocês se posicionam individualmente: eu fui 

bem... Sei que fechei...  

E quando vocês falam que não sabem se posicionam coletivamente: nós não sabíamos...? 

3. Vocês acham que o professor tem que ensinar tudo ou vocês podem estudar um pouco por 

conta própria, ou seja, estudar além das tarefas proporcionadas pelo professor? 

4. Sobre o ENEM, segundo algumas opiniões, por que acontece falta de interesse? 

5. Você está prestes a fazer uma prova e está estudando há algum tempo. De repente, alguém 

chega para você e diz que a prova vai ser muito difícil. E aí? Você faz a prova assim 

mesmo ou desiste? 

6. Trabalhos podem funcionar como uma avaliação em sala de aula? 

7. “Exercícios e trabalhos são legais, porque ficamos mais soltos e não ficamos nervosos...” 

Na prova vocês ficam nervosos? Por quê? 

8. Segundo esta fala: 

"…mas eu gostei de todas elas especialmente a 4". 

O que vocês acham? 

Esta pessoa gosta de prova? Isso tem a ver com maior autoestima? 

9. "Eu fiz o enem esse ano de 2013 e o ano passado 2012, acho que pelo fato da entrada nas 

universidades serem dadas somente pelo ENEM, teve um peso maior..."   

Diante desta fala pergunta-se: o fato desta pessoa fazer a prova mais de uma vez 

demonstra um sentimento de credibilidade? 

O que vocês acham? 

10. "Eu não fiz o ENEM, porque eu acho que é muito difícil..."  Gostaria que vocês 

comentassem sobre isso. 
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APÊNDICE C – Transcrição da segunda etapa. 

 

A transcrição é uma reprodução escrita dos eventos acontecidos em seu tempo. 

É importante o uso de códigos para o melhor entendimento de uma transcrição. Então, para a 

presente transcrição utilizei os seguintes: 

 Os alunos estão codificados pelas palavras Aluno A, B, C e assim sucessivamente;  

 O código (/) quer dizer que houve um silêncio de, no mínimo, cinco segundos; 

 Os dizeres que estão entre colchetes representam [observações minhas], estas 

observações dizem respeito a quando os alunos falaram ao mesmo tempo, ou quando 

aconteceram murmúrios na sala ou até mesmo podem representar um tumulto o que 

significa o não entendimento de algumas falas; 

 Os números que aparecem antes de Pesquisadora ou Aluno são os turnos;  

 Os dizeres que estão entre aspas são as “opiniões dos alunos” as quais me inspiraram a 

elaborar as questões. 

 

Durante a metade da primeira aula fui lendo as opiniões e somente em um momento os alunos 

falaram:  

 

1. Pesquisadora: Segundo uma opinião: "Não quis fazer por falta de interesse ou talvez 

preguiça e também não tem nada na faculdade que eu queira fazer..." Não sei quem 

respondeu, mas o que vocês acham? Tem relação com a autoestima? 

2. Aluna A: Sim. É baixa! 

3. Pesquisadora: Por quê? 

4. Aluna A: Não ter nada na faculdade que ele queira fazer é difícil... no meio de vários 

cursos... 

5. Pesquisadora: então... Vocês não acham que tem um problema? Qual seria a motivação 

dela ou não tem motivação? 

6. Aluno B: Não conhece o que tem na faculdade, falta de informação. 

7. Pesquisadora: Mas e a internet? Atualmente não é tão difícil ter acesso, vocês não acham? 

8. Aluna C: Ela não quer procurar a informação, eu acho. 

7. Aluno B: Ou ela tem dificuldade, mas não quer demonstrar... 

8. Pesquisadora: Eu respeito muito a opinião de cada um de vocês e a ideia é esta: ouvi-los 

para saber o que vocês pensam a respeito disso. Vamos lá! 

9. Pesquisadora: (lendo o enunciado 11): “Eu não fiz a prova do enem por falta de vontade e 

não estava preparado suficiente para fazer a avaliação". Vocês acham que é falta de vontade 

mesmo ou deve ter algum outro motivo por trás disso? Porque acho que todos almejam um 

futuro bom né... o que vocês acham? 

 [murmúrio geral na turma] 

10. Aluna C: Preguiça 

11. Aluna A: Acho que a autoestima da pessoa está baixa e atrás de uma autoestima baixa tem 

um problema enorme. 

12. Aluna D: Ahhh, eu não ia passar mesmo, pra quê eu iria fazer? 

13. Pesquisadora: Mas por que você acha que não iria passar? 
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14. Aluna D: Porque sim... 

15. Aluna E: Sabe-se lá? 

16. Aluna F: Igual eu, eu fiz o Enem por causa da Carla. Agora, se eu passar na faculdade 

meu primeiro salário é dela. 

 [Risos de toda a turma] 

17. Pesquisadora: Nossa sua amiga acreditou em você. Acreditar em si mesmo acho que é o 

primeiro passo!!! 

18. Pesquisadora: (lendo o enunciado 16): “Bom, na minha opinião eu achei que foi uma 

prova fácil, que dependia da maioria das vezes de interpretação”. Segundo este aluno, leitura e 

interpretação são essenciais para a realização do Enem. Mas cada um tem a sua opinião. O 

que vocês acham? 

(/) 

19. Pesquisadora: Bom, na análise ainda consta aqueles enunciados que relacionaram a prova 

com o nível de estudo, como o enunciado (3) trouxe: “Eu perdi a inscrição, mas se eu tivesse 

interesse eu iria procurar mais cedo para não acontecer o que aconteceu. Eu comecei a 

trabalhar por 8 horas… não teria tempo para estudar para o ENEM”. São vários os motivos 

apontados e eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre tudo o que foi lido aqui. 

20. Pesquisadora: Agora vou apresentar algumas questões e gostaria que vocês participassem 

mais da conversa. Ok?  

21. Pesquisadora: O que é uma prova fácil, média ou difícil para vocês? 

22. Aluno G: Fácil é que você consegue fazer. 

 [risos de toda a turma] 

23. Aluno H: Aquela prova que você nem meche e não viu nada sobre o assunto eu considero 

difícil. Tem matéria que é mais complicada. 

24. Aluna A: E o estudo também... se a pessoa estudar vai bem... 

25. Aluna F: Se a prova tá fácil é porque a gente estudou. Média é quando a pessoa não se 

esforçou muito e difícil é quando eu chego em casa e falo assim: ahh eu perdi muita coisa lá 

mesmo então amanhã vai no chutômetro... aí você erra tudo e fala depois que a prova tava 

difícil. 

26. Pesquisadora: Ahh então você quis dizer que talvez a prova nem estava difícil, mas é 

porque não estudou... 

27. Aluna F: Éhh, eu trabalho a tarde inteira e chega de noite você quer deitar e dormir. Aí no 

outro dia você vai fazer prova erra tudo e fala que a prova tava difícil. 

 [risos de toda a turma] 

28. Aluno I: Acho que esse negócio de fácil, médio ou difícil não existe, acho que depende do 

conhecimento da pessoa ou às vezes ela tem dificuldade... 

[aplausos da turma] 

29. Aluna F: A não, essa questão ele já fechou com chave de ouro! 

30. Pesquisadora: Segundo dois enunciados – 16 e 18 – “Sei que fechei” e “Algumas questões 

estavam fora do nosso nível de conhecimento”. Por que quando vocês vão bem na prova 

vocês se posicionam individualmente, “eu fui bem”, “sei que fechei”. E quando vocês falam 

que não sabem vocês se posicionam coletivamente: “nós não sabíamos”? 

31. Aluna F: É o seguinte. Quando você vai bem na prova você quer tirar onda e dizer que 

você é isso e aquilo. Quando você erra e vê que está ferrada você quer pôr todo mundo junto 

para o professor falar que realmente tava difícil, vou dar outra prova, porque ninguém acertou 

nada, entendeu? 

32. Pesquisadora: Vocês concordam? Quem mais quer dar sua opinião? 

 [tumulto na sala] 

33. Aluno I: Lá no “sei que fechei” a pessoa cria uma confiança em si mesmo. 

34. Pesquisadora: Você quer dizer que surge uma credibilidade, né? 
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35. Aluna A: Nossa neste caso a autoestima da pessoa tava lá em cima, né! 

36. Pesquisadora: E o que é autoestima pra você? 

37. Aluna A: Nossa, a autoconfiança dela estava arrebentando... 

38. Pesquisadora: Ok, mas o que é para você? 

39. Aluna A: Autoestima boa é a pessoa motivada, tipo... nada vai abater ela, ela confia em si, 

ela tem confiança no que ela tá fazendo. Podem falar para ela que não vai dar certo, mas ela 

sabe que vai. 

40. Aluna J: É acreditar em si mesmo afinal de contas. 

41. Pesquisadora: Vocês acham que a autoestima tem relação com a avaliação? 

42. Aluna A: Tem a ver com tudo que a pessoa faz na vida. Não só em prova, mas fora da 

escola, no trabalho, em casa. 

43. Pesquisadora: Mas dentro da escola a avaliação é uma boa variável vocês não acham? 

44. Aluna L: Se você estiver ruim, você chega e faz a prova de qualquer jeito. 

45. Aluna A: Acho que tudo o que vem de fora influencia dentro da escola. A pessoa acaba 

trazendo com ela. 

46. Aluna M: O seu desempenho na prova depende do seu psicológico. 

47. Pesquisadora: Por isso que vocês diziam nas fichas que trabalhos ajudam? 

48. Aluna M: É, trabalho você faz quando estiver bem. 

49. Aluna F: Ué, e se você tiver com o psicológico ruim na hora de fazer o trabalho? 

50. Aluna M: Não, mas o trabalho você pode fazer com um tempo maior, você pode pensar 

mais. 

51. Aluna N: Trabalho você tem um tempo para entregar, já a prova não. 

52. Aluna F: Eu sou o contrário. Eu, tipo, vou fazer uma prova. Aí, a pessoa chega para mim e 

fala ahh você não vai conseguir. Aí que eu vou tentar fazer o máximo para provar para quem 

disse que ela não sabe de nada e que eu vou conseguir. Entendeu? Acho que não tem esse 

negócio de autoestima ajudar em alguma coisa não. 

53. Aluna L: Mas e se você chegar na escola mal e ter que fazer uma prova, você vai 

conseguir fazer a prova bem? 

54. Aluna F: Acho que isso não interfere não. 

 [maioria da turma diz: interfere sim!] 

55. Aluna A: Que isso! O psicológico de uma pessoa abalada... Não vai conseguir. 

56. Aluna F: A tá... a prova é feita na escola, aí você não vai conseguir fazer, tá. Aí a 

professora dá um trabalho no mesmo dia, aí o trabalho você consegue fazer porque você vai 

fazer na sua casa? 

57. Aluna M: É isso aí. Quando você se sentir melhor, em casa, aí poderá fazer o trabalho. 

58. Aluna O: Acho que os problemas ficam da escola para fora... 

 [tumulto na sala, todos falam ao mesmo tempo] 

59. Aluna L: Nossa! Você consegue fazer isso? 

60. Aluna F: Olha gente, eu acho que independente ou não todos os dias a gente tem 

problemas. Então, se for assim, a gente não vai conseguir fazer nada. 

61. Aluna A: Mas tem problemas de vários jeitos, com intensidades diferentes. Uns dá para 

resolver na hora, outros não... 

 [intervalo: recreio] 

62. Pesquisadora: Segundo uma opinião que falava que precisava de revisão para a prova, 

vocês acham que o professor tem que ensinar tudo ou vocês podem estudar um pouco por 

conta própria, ou seja, estudar além das tarefas proporcionadas pelo professor? 

63. Aluna F: Ensinar tudo, porque nunca a gente vai estudar por conta própria. A gente vem 

na escola para ver o que será cobrado na prova. 

64. Aluno G: Em casa não dá tempo. 

65. Pesquisadora: Ahh então só o professor tem que agir? 
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66. Aluno G: O aluno tem que fazer dentro da sala de aula. 

67. Aluna P: Acho que não, o aluno tem que estudar em casa, tem que estudar a matéria da 

aula seguinte. 

68. Aluno I: Se quer ser alguém na vida tem que estudar! 

69. Pesquisadora: O aluno também pode fazer sua parte. 

70. Aluna A: Tem que ter um acordo entre o professor e o aluno. Só o professor não vai dar 

conta. Ainda mais se o professor tiver mais de uma sala para dar aula, elaborar prova, então 

ele não consegue, então vai do interesse do aluno. 

71. Pesquisadora: O problema também é o tempo, são poucas aulas por semana. Acaba que 

não dá tempo de cumprir todo o programa do ano letivo. Alguém quer falar mais alguma 

coisa? Bom, a próxima questão. Sobre o ENEM, segundo algumas falas, por que acontece 

falta de interesse? O que vocês acham? 

72. Aluno G: Acho que é preguiça! 

73. Aluna M: As pessoas difamam o Enem. Aí a gente pensa que é um bicho de sete cabeças. 

74. Aluno I: Muito rígido, muita lei, às vezes acontece um imprevisto que você não pode 

chegar na hora certa. 

75. Aluna F: Na verdade o Enem é uma prova que te testa, não só o conhecimento, mas tudo. 

É uma prova muito cansativa, muita coisa para ler, então quem não gosta de ler não adianta 

fazer o Enem. Não é uma prova de bicho de sete cabeças, mas é cansativa, não é fácil. 

76. Pesquisadora: É só por isso a falta de interesse de alguns? Vocês acham que tem a ver 

com autoestima? 

77. Aluna A: Se você não consegue fazer nada porque está sem interesse sua autoestima deve 

tá lá em baixo. Acho que tudo na vida envolve sua autoestima. Quem fala que consegue 

superar tudo sem misturar as coisas não consegue. Mexe com o psicológico da pessoa quando 

ela for fazer alguma coisa, aí ela vai fazer de qualquer jeito. 

78. Pesquisadora: Mais alguém quer comentar ou pensa diferente da colega? Bom nesta 

próxima questão gostaria que vocês se colocassem no lugar do sujeito, ok? Você está prestes a 

fazer uma prova e está estudando há algum tempo. De repente, alguém chega para você e diz 

que a prova vai ser muito difícil. E aí? Você faz a prova assim mesmo ou desiste? 

79. Aluno I: Se você estudou e acredita em sua capacidade, porque que vai desistir? Tem que 

fazer. 

80. Aluno G: Eu desisto, nem estudar eu estudo não... 

81. Pesquisadora: Você desiste só de falar que a prova está difícil. 

82. Aluno G: Sim! 

83. Aluna F: Tem é que estudar, depois que já estudou vai fazer ué. 

84. Aluna Q: Tipo assim. Se você tá preparado não importa se a pessoa diz ser difícil ou não. 

Você tem que fazer. Você deve tirar sua própria conclusão pra saber se é difícil ou não. 

85. Aluna L: Mesmo assim você não pode ir pela ideia dos outros...  

86. Aluno G: Eu desistiria! 

87. Pesquisadora: Por quê? 

88. Aluno G: Tem que explicar? 

89. Pesquisadora: Se quiser. 

90. Aluno G: Não gosto de ficar lendo prova não! 

91. Aluna R: O Enem não é difícil, o problema que é cansativo e tem que ler muito e aquela 

tabelinha lá marcando as horas vai te dando uma agonia. As primeiras que você responde são 

uma beleza, mas na hora que você ver que o tempo esta acabando, você já corre, faz pelo 

rumo e não pensa mais. 

92. Aluno S: Eu acho que talvez o que é difícil para pessoa pode ser fácil para mim. 

93. Pesquisadora: É muito interessante sua resposta. Mais alguém quer falar? 

Outra questão então: Trabalhos podem funcionar como uma avaliação em sala de aula? 
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94. Aluno G: Sim! 

95. Aluna A: Como uma avaliação em sala de aula dependendo sim, porque vai ser você e o 

professor avaliando. 

96. Aluna L: Aí vai da pessoa se ela pegar o trabalho e fazer de qualquer jeito não vai 

adiantar. Tem que fazer com vontade. 

97. Aluna R: Eu acho que o trabalho apresentado é mais interessante porque você vai expor o 

que você acha sobre o assunto e também tem o conhecimento de cada um, porque ninguém 

pensa igual a ninguém, então eu acho que se você debater determinado assunto, você adquire 

mais conhecimento. Eu acho que é um meio de você interagir mais com os alunos e não só 

com o professor. Trabalho escrito sem apresentação, simplesmente o professor põe sua nota e 

pronto e você nem sabe o que errou e por que tirou essa nota. 

98. Pesquisadora: Ok! Mais alguém quer falar? 

99. Pesquisadora: Essa foi uma opinião: “Exercícios e trabalhos são legais, porque ficamos 

mais soltos e não ficamos nervosos...” Na prova vocês ficam nervosos? Por quê? 

100. Aluna L: Nossa só de ouvir a palavra prova eu já fico nervosa. 

101. Pesquisadora: E o nervoso atrapalha? 

102. Aluna L: Muito. 

103. Aluno I: Muitas vezes sim. 

104. Aluno G: Não. 

105. Pesquisadora: Você acha que não, por quê? 

106. Aluno G: Porque é a mesma coisa de estar dentro da sala. 

107. Aluna Q: Fico nervosa se não souber a matéria. 

108. Pesquisadora: E no Enem vocês ficam nervosos? 

109. Aluno I: Muito. 

110. Aluna L: Mais ou menos porque é mais interpretação então o negócio nem é você estudar 

tanto na escola e você saber interpretar os textos que eles dão lá na prova. 

111. Aluno I: O Enem é alguma coisa que você tá almejando, querendo futuro, é muita 

pressão. 

112. Aluno S: Em exercícios e trabalho ficamos mais soltos porque se você não sabe você 

pode perguntar o colega. Agora na avaliação não pode. Aí você tem que saber. Se não souber 

se vira. 

113. Pesquisadora: Mais alguém?  

114. Pesquisadora: Segundo esta opinião: “… Mas eu gostei de todas elas especialmente a 4”. 

O que vocês acham? Esta pessoa gosta de prova? Isso tem a ver com alta autoestima? 

115. Aluna L: Não, ela falou isso porque ela sabia a questão. 

116. Aluno G: Talvez por ser uma pergunta fácil, ela gostou da pergunta, não da prova. 

117. Aluna A: Eu recordo até hoje que a questão número três daquela prova estava muito 

difícil. 

118. Pesquisadora: Ahh entao vocês acham que isso não tem nada a ver com autoestima? 

119. Aluna A: Não... tipo assim se a pessoa foi bem na prova a autoestima dela vai melhorar, 

a pessoa vai ficar mais confiante. 

120. Aluna Q: Talvez a pessoa não gosta de prova, mas sim do tema da prova. 

121. Aluno I: Talvez a questão fugia do assunto da prova, por isso ela gostou. 

122. Pesquisadora: Outra questão: Várias pessoas pesquisadas não fizeram a prova do ENEM, 

segundo os enunciados: “Eu não fiz a prova do enem por falta de vontade...”. “Não quis fazer 

por falta de interesse ou talvez preguiça”. Vocês acham que não fizeram só por estes motivos 

ou será que há outros que não quiseram mencionar? 

123. Aluna R: Tem outros. 

124. Aluna T: Quem não faria uma prova que ajudasse em seu futuro... 

125. Pesquisadora: É isso que eu gostaria de saber, o porquê? 
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126. Aluno S: A pessoa quer seguir outra coisa, tipo curso técnico, seguir carreira militar, aí 

por isso a pessoa não faz. 

127. Aluna T: Mas a maioria das coisas hoje pede o Enem. 

128. Aluna F: Talvez tem gente que não quer ser nada na vida mesmo... 

129. Pesquisadora: Ok, com exceção de quem quer seguir alguma carreira onde o Enem não é 

válido, por que vocês pensam? 

130. Aluna T: Acho que talvez não tem motivação em casa, os pais não apoiam. Aí o menino 

já fica com aquilo na cabeça. Ahh eu não vou conseguir então nem vou tentar... 

131. Aluna R: Talvez a pessoa é desinformada ou quando foi pagar o boleto não deu certo. O 

ano passado eu não fiz por causa disso. Toda vez que eu ia imprimir o boleto tava 

congestionado o site. 

132. Aluno G: Ahh eu não fiz porque tinha que ler. 

133. Pesquisadora: Mas se não precisasse ler tanto você faria? 

134. Aluno G: Sim. 

135. Aluna L: Ele é ótimo em matemática. 

136. Pesquisadora: Nossa, então invista nisso! 

137. Pesquisadora: Segundo algumas opiniões: “Eu fiz o enem esse ano de 2013 e o ano 

passado 2012, acho que pelo fato da entrada nas universidades serem dadas somente pelo 

enem, teve um peso maior...”   

138. Pesquisadora: Diante desta fala pergunta-se: o fato desta pessoa fazer a prova mais de 

uma vez demonstra um sentimento de credibilidade? O que vocês acham? 

139. Aluna A: Acho que a pessoa só avaliou se a prova continuou com o mesmo nível de 

dificuldade ou não. 

140. Aluno I: Acho que tá criando uma força de vontade. 

141. Aluna A: Significa que a pessoa não desiste dos objetivos dela. Pode todo mundo falar 

que não vai dar certo... pode mãe e pai falar que não vai dar certo, mas ela continua 

acreditando em si. 

142. Pesquisadora: Ok, mais alguém? Agora a última questão: 

“Eu não fiz o enem, porque eu acho que é muito difícil...”  Gostaria que vocês comentassem 

sobre isso. 

143. Aluna L: Falta de confiança  

144. Aluno I: É falta de capacidade da pessoa 

145. Aluna F: Ué, vai saber se é difícil... ela tem que fazer para saber se é difícil ou não  

146. Aluna A: É uma pessoa que confia nas limitações de outras não nas suas. Não confia na 

sua, mas confia na dos outros. A pessoa fala que não está fácil, então não está fácil. 

147. Pesquisadora: Ok gente, mais alguém? Meu objetivo aqui hoje era promover este debate 

e apresentar a vocês as suas opiniões e o que eu achei de tudo. Agradeço muito a presença de 

todos e eu preciso dos dados de vocês, telefones ou e-mails para que, se eu ainda precisar, 

entrar em contato com vocês. Obrigada mesmo turma, foi um prazer trabalhar com vocês e já 

desejo a todos muito sucesso e parabéns pela formatura! 
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APÊNDICE D – Transcrição da terceira etapa 

Antes da entrevista, procurei dialogar com o entrevistado para colocá-lo à vontade, 

visto que se tratava de uma pessoa muito tímida. Coloquei sobre a mesa todas as fichas 

recolhidas na primeira etapa do meu trabalho a fim de que ele encontrasse as suas. Depois de 

um tempo iniciamos a conversa. 

1. Pesquisadora: Aqui estão as fichas das quatro avaliações: a prova bimestral, o simulado, o 

ENEM e os trabalhos avaliativos. Gostaria que você encontrasse as suas opiniões entre estas 

fichas para que possamos conversar um pouco, ok? 

2. Aluno G: Ok! 

(/)  

3. Pesquisadora: Vamos lá! Na primeira prova o que você escreveu? 

4. Aluno G: A prova não estava fácil. 

5. Pesquisadora: Você lembra por que você não achou a prova fácil? Esta prova era de 

consulta lembra? Com perguntas sobre a isomeria das moléculas... Por que você não a achou 

fácil? 

6. Aluno G: Ahhhh, porque a letra estava muito pequena, aí estava confundindo. 

7. Pesquisadora: Ah, então você tem dificuldades com a leitura de letras pequenas em 

provas... 

8. Aluno G: Sim. 

9. Pesquisadora: Entendi, mesmo sendo de consulta você achou que estava complicada... 

10. Aluno G: Sim. 

11. Pesquisadora: Tá, vamos para a segunda avaliação. 

(/) 

12. Pesquisadora: No simulado você disse: “sei que fechei”. Quando eu li, imaginei que você 

foi muito bem, é isso? 

13. Aluno G: Sim, estava fácil para mim, era só de marcar... 

14. Pesquisadora: Então você tem facilidade em provas de múltipla escolha? 

(/) 

15. Aluno G: Eu gosto. 

16. Pesquisadora: Por isso disse que fechou? 

17. Aluno G: Sim. 

18. Pesquisadora: Agora é a ficha do ENEM, vamos procurar? 

(/) 

19. Pesquisadora: Recordando o que aconteceu no dia em que passei o “saco cheio de prova” 

um dia após o ENEM: eu pedi para que os alunos escrevessem suas percepções sobre o 

ENEM e para aqueles alunos que não fizeram a prova eu pedi para explicarem o porquê não 

fizeram. Você lembra? 

20. Aluno G: Sim. 

21. Pesquisadora: Você fez o ENEM? 

22. Aluno G: Não.  

23. Pesquisadora: Então você escreveu o motivo? 
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24. Aluno G: Sim, por preguiça. 

25. Pesquisadora: Ah tá. Mas é só por preguiça? 

26. Aluno G: A não!!! Fazer prova sábado e domingo eu não faço não! Cansa! 

27. Pesquisadora: Então o seu motivo em não fazer o ENEM é só por isso? Não tem mais 

nenhum motivo? 

28. Aluno G: Também porque a prova é grande demais, aí fico sem vontade de fazer. 

29. Pesquisadora: No meu trabalho eu estou investigando as percepções dos alunos sobre as 

avaliações e se existe baixa autoestima frente elas, então, por que eu escolhi você? 

Primeiramente, porque eu desconfiei, durante a conversa que eu tive com a turma na segunda 

etapa do meu trabalho, que você havia escrito “preguiça” como o motivo em não fazer o 

ENEM, porque você mesmo deu a entender que a resposta foi sua. Depois, porque durante a 

conversa você disse coisas que me chamaram a atenção. Você lembra que eu gravei né... 

Então, aqui está toda a transcrição da conversa (mostrei ao entrevistado a transcrição) e a 

partir daqui eu ouvi suas discussões. Identifiquei sua voz em partes que me chamaram a 

atenção, mas preciso que você confirme para mim se é você, porque eu não filmei. Ok? 

30. Aluno G: Sim claro. 

31. Pesquisadora: Bom, quando eu perguntei o que é uma prova fácil, média ou difícil para 

vocês, você disse que fácil é quando você consegue fazer, ok? 

32. Aluno G: Eu mesmo. 

33. Pesquisadora: Ah tá. Só para saber... Outra parte foi quando eu coloquei uma questão que 

constava uma opinião que disse que para a prova era necessária uma revisão: “Vocês acham 

que o professor tem que ensinar tudo ou vocês podem estudar um pouco por conta própria?” 

Aí você respondeu: “em casa não dá tempo, o aluno tem que fazer tudo dentro da sala de 

aula”. O que você quis dizer? 

34. Aluno G: Fazer em casa não dá tempo, tem que fazer na escola... 

35. Pesquisadora: Ok. Outra questão foi: “você está prestes a fazer uma prova e está 

estudando muito. De repente alguém chega pra você e diz que a prova vai ser muito difícil, e 

aí você faz assim mesmo ou desiste?”. Não sei com certeza se foi você que respondeu: “eu 

desisto, nem estudar eu estudo”... 

36. Aluno G: Sim, eu que respondi. 

37. Pesquisadora: Eu li várias vezes e refleti: mas espera aí, os outros estão falando que a 

prova é difícil e ele desiste... o ENEM você respondeu que não fez por causa da preguiça, mas 

será que é só por preguiça? 

38. Aluno G: Eu respondi que desisto porque eu não estudava para as provas, por isso eu 

coloquei “eu nem estudo”. Para a prova eu sei apenas o que eu aprendi na sala, em casa eu 

não estudo nem leio... 

39. Pesquisadora: Este desistir então é porque você quer... não tem nada a ver com autoestima 

baixa... 

40. Aluno G: não tem a ver não. 

41. Pesquisadora: Ok. Uma colega sua disse na conversa que você deve tirar sua própria 

conclusão e mesmo assim você não pode ir pela ideia dos outros, mas você continuou dizendo 

que desistiria. Por quê? 

42. Aluno G: se ia ser difícil, pra quê eu ia estudar? 

43. Pesquisadora: Você acha que você não ia dar conta? 
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44. Aluno G: É. 

45. Pesquisadora: Então você não acredita que ia dar conta? 

46. Aluno G: isso 

47. Pesquisadora: Eu gostaria de entender melhor seus motivos em desistir da prova... 

48. Aluno G: É simples, eu não gosto de fazer prova não... 

49. Pesquisadora: Ok, sem nenhum outro motivo? Sendo fora ou dentro da escola... 

50. Aluno G: Sem nenhum. 

51. Pesquisadora: Em outra questão você disse: “não gosto de ficar lendo prova não”. Então 

você não gosta de prova que exige muita leitura? 

52. Aluno G: Exatamente. 

53. Pesquisadora: Outra parte da conversa eu perguntei sobre trabalhos escolares, se eles 

funcionam como instrumento de avaliação... Você logo disse que sim. O que você tem a dizer 

sobre isso? 

54. Aluno G: Trabalho é melhor! Prova você tem que responder tudo em cima da hora, tem 

que lembrar de tudo rápido. Agora trabalho não, é só pesquisar, tem mais tempo para 

pesquisar. Prova não, são só 50 minutos pra fazer.  

55. Pesquisadora: Você acha trabalhos uma boa opção né... 

56. Aluno G: Sim. 

57. Pesquisadora: E você acha que os alunos aprendem do mesmo jeito? 

58. Aluno G: Sim, de todo jeito tem que ler e prestar atenção no que está escrevendo. 

59. Pesquisadora: Você acha que trabalhos ajudam mais os alunos do que provas? 

60. Aluno G: Acho que são iguais, mas prefiro trabalhos. A maior parte da turma gosta de 

fazer trabalhos, pois ajudam mais na nota que a prova.  

61. Pesquisadora: Outra questão colocada foi o nervosismo: “você acha que o nervoso 

atrapalha na hora da prova?”. Você disse que não, é verdade? 

62. Aluno G: É. O nervoso não me atrapalha, é a mesma coisa de estar dentro da sala em um 

dia de aula normal... 

63. Pesquisadora: Voltando na questão do ENEM, durante a conversa, você disse que não fez 

porque tinha que ler e na ficha disse que tinha preguiça, tem a ver né? 

64. Aluno G: Sim, não leio porque tenho preguiça. A prova do ENEM tem muito texto e eu 

não gosto de ficar lendo muito tempo. 

65. Pesquisadora: Como aluno, o que você acha do ENEM? 

66. Aluno G: Não fiz, mas olhei as provas na internet. A de matemática estava fácil, o 

problema é o resto, as outras matérias. Acho que é uma prova que exige muito e ficar 

respondendo um monte de pergunta dois dias diretos cansa. A data e o tempo são ruins. 

Sábado e domingo não dá! Quem vai perder o sábado e o domingo de folga pra ficar na escola 

fazendo prova?! 

67. Pesquisadora: E se a prova fosse outro dia? Você faria? 

68. Aluno G: Sim. 

69. Pesquisadora: Mesmo não gostando de ler? 

70. Aluno G: Faria sim. 

71. Pesquisadora: Ok, só mais uma questão... o que você entende por autoestima? 

72. Aluno G: Boa é quando a pessoa está de bem com a vida, nunca tá pra baixo. Baixa 

autoestima é quando a pessoa não fica animada e fica só no canto. 
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73. Pesquisadora: Você acha que a baixa autoestima pode influenciar no desempenho dos 

alunos na prova? 

74. Aluno G: Pra mim não, mas para outras pessoas talvez sim. 

75. Pesquisadora: Você acha que a pessoa com baixa autoestima pode desistir do ENEM? 

76. Aluno G: Acho que sim, a pessoa não vai querer sair de casa sábado e domingo e acha que 

não dá para fazer a prova por ela mesma. Na minha turma mesmo tinha gente que achava a 

prova difícil e nem tentava. A prova de matemática, por exemplo, nem lia a prova e não 

tentava fazer, deitava a cabeça sobre a prova e depois entregava. 

77. Pesquisadora: Bom, acho que é só e gostaria de lhe agradecer pela conversa e disposição. 

Muito obrigada e tenha uma excelente noite! 

 


