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RESUMO 
 
 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa realizada do Curso de Pedagogia 
para desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. A intencionalidade foi 
investigar a visão dos docentes sobre o processo avaliativo no âmbito do 1º ao 3º 
ano do Ensino Fundamental, bem como identificar os instrumentos avaliativos 
utilizados no processo de ensino aprendizagem, pois a avaliação tem sua proposta 
de diagnosticar e intervir antes para promover ajustes necessários para o sucesso 
na aprendizagem escolar. A educação é um dos principais instrumentos capazes de 
oferecer condições para compreensão do sujeito, não apenas como mero 
expectador, passivos diante de tantas transformações, mas como agentes críticos e 
responsáveis perante o mundo em transformação constante. Formando sujeitos 
dispostos a estar continuamente em busca de novas aprendizagens, porém só será 
possível a partir dos objetivos elaborados no planejamento com enfoque de ensinar 
os saberes sistemáticos e ajudar a desenvolver nos alunos as capacidades de 
associar os conhecimentos escolares e a resolverem problemas que os cercam na 
vivencia secular. Portanto, a motivação em estudar a problemática está na 
necessidade de se compreender a proposta do professor, diante dos resultados 
avaliativos dos alunos, se havia alguma intenção de intervir para contribuir no 
processo de aprendizagem, ou simplesmente para cumprimento das formalidades 
burocráticas escolares. Para tal compreensão utilizamos os estudos de Luckesi 
(2011), Haydt (1994), Gadotti (1991) e Santos (1997) entre outros, para o 
desenvolvimento da compreensão da função no processo de ensino e 
aprendizagem. Por conseguinte, o ato de avaliar proporciona ao avaliador elementos 
influenciadores do bom planejamento, no intuito de auxiliar na aprendizagem.  
   
Palavras-Chave: Visão dos Professores. Processo de Avaliação. Instrumentos 
Avaliativos. Processo de Ensino Aprendizagem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
The present study is the result of a research carried out in the course of pedagogy for 
the development of work of completion of course. The intention was to investigate the 
teachers' view of the evaluation process in the 1st to 3rd year of elementary school, 
as well as to identify the evaluation instruments used in the learning teaching 
process, since the evaluation has its proposal to diagnose and intervene before to 
promote adjustments necessary for success in school learning. Education is one of 
the main instruments capable of providing conditions for the understanding of the 
subject, not only as a mere spectator, but also as a critical and responsible agent 
before the constantly changing world. Forming subjects willing to be continuously in 
search of new learning, however it will only be possible from the objectives 
elaborated in the planning in the focus of teaching the systematic knowledge and 
help to develop in the students the abilities to associate the school knowledge to 
solve problems that surround it in the Secular experience. Therefore, the motivation 
to study the problem is the need to understand the teacher's proposal, given the 
students' evaluation results, if there was any intention to intervene to contribute to the 
learning process, or simply to fulfill the school bureaucratic formalities. To that end, 
we use the studies of Luckesi (2011), Haydt (1999), Gadotti (1991) and Santos 
(1997) among others to develop understanding of function in the teaching and 
learning process. Therefore, the act of evaluating provides the evaluator with 
influencing elements of good planning or re-elaboration, in order to subsidize the 
learning, thus improving the ability and the skills to form full subject. 
 
Keyworlds: Teachers' vision. Evaluation Process. Evaluation Instruments. Teaching 
Learning Process 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A avaliação é uma palavra que transita em todo momento no campo 

educacional e há uma especificidade e certa complexidade em sua utilização nas 

práticas pedagógicas. No entanto, há equívocos que contribuíram para uma ideia 

equivocada nas utilizações dos instrumentos avaliativos que se perpetuou e 

fortaleceu a educação excludente e injusta. 

 

A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos ou 
fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de atuações 
que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção 
pedagógica. Acontece contínua e sistematicamente por meio da 
interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno 
(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, BRASIL, 1997, p. 
50). 
 

Associar a aprendizagem com resultados aos exames escolares não é 

suficiente, pois os resultados não mensuram o conhecimento pleno do educando, 

pois se compreendemos que um indivíduo é ser singular e possui suas 

peculiaridades, logo a sua aquisição se difere dos demais. Diante disso, as 

intervenções pedagógicas devem ser trabalhadas com os instrumentos avaliativos 

que investigue as causas e ajude o educando se apropriar dos saberes. 

Portanto, o desafio é promover uma reflexão das práticas pedagógicas na 

utilização dos instrumentos avaliativos. Existem, diretrizes estabelecidas no campo 

educacional, no entanto, mobilizar os professores para uma prática inclusiva e 

desprovida de quaisquer conceitos estabelecidos no processo de avaliar, torna-se 

um desafio veemente. 

 Diante do exposto, surge à seguinte problematização: Na perspectiva dos 

professores do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, qual a função do processo 

avaliativo?Buscando responder tal questão norteadora, levantam-se as seguintes 

questões:  

 Para os professores quais são as funções da avaliação? 

 Quais os instrumentos avaliativos mais utilizados em sala de aula? 

A Pesquisa objetiva analisar a função da Avaliação nas rotinas pedagógicas 

para no Ciclo de Alfabetização, etapa definida pelos documentos da Política 

Educacional (Plano Nacional de Educação, Lei de Diretrizes e Bases, Direitos de 
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Aprendizagem entre outros) como adequada para todas as crianças estarem 

plenamente alfabetizadas. Como ponto de partida, tenciona-se definir a utilização do 

conceito Avaliação aplicado nas práticas nos anos iniciais e referenciado pelos 

pesquisadores da temática a partir de definições como processual, diagnóstica e 

verificadora, bem como a formação docente necessária para analisar a ação, refletir 

sobre a prática e retornar a ação.  

 A minha inquietação por essa respectiva temática, foi instigada pela 

existência de alguns equívocos vivenciados durante os anos do colegial, em razão 

de a ideia quantidade ser o principal indicador da aprendizagem. Ao me deparar com 

estudos relacionados sobre as práticas avaliativas e suas funcionalidades para o 

contexto escolar na disciplina de Avaliação pude perceber as concepções 

equivocadas. 

Portanto, avaliação resultava em provas/resultados. A escola se preparava 

durante uma semana, na qual se marcava no calendário como os dias da avaliação 

ou para alguns o “dia do terror”. Na verdade, havia mais preocupação nos resultados 

do que com próprio processo de aprendizagem. A percepção que obtive a partir dos 

teóricos no que concerne aos instrumentos avaliativos e seu proposto não condizem 

com o ocorrido na prática.  

Para Haydt (1994), o termo avaliação é frequentemente associado a exame, 

nota, sucesso, fracasso, promoção e repetência. O que se pretende evidenciar é que 

existe uma nova concepção pedagógica, ou seja, a avaliação precisa está associada 

apropriação de conhecimento e aprendizagem dos alunos e consequentemente os 

resultados serão satisfatórios.  

Evidenciando uma prática pedagógica que contemple a partir das 

experiências múltiplas dos alunos, pois o ato de avaliar nesse aspecto possui um 

significado de orientar e cooperar nesses processos que foram construídos e 

reconstruídos, possibilitando novas decisões a serem executadas de maneira 

coerente de acordo com que foi realizado pelo aluno.  

Segundo Luckesi (2011, p.14), “a avaliação é a parte do ato pedagógico, 

formando um todo com os atos de planejar e executar”. Para que haja uma boa 

aplicabilidade da avaliação precisa-se que o docente coloque em prática o  

planejamento daquilo que foi colocado como meta para que possa executar com 

exatidão, assim colocando em prática a avaliação da aprendizagem como recurso 

indispensável para seu sucesso. 
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Compreendendo que avaliação não está direcionada somente ao aluno, mas 

ao professor, pois através do ato de planejar e executar o que foi proposto, ele 

deverá diagnosticar e avaliar a sua prática pedagógica, refletindo continuamente a 

sua prática em sala. 

Frente a tantos questionamentos que surgem sobre os aspectos da avaliação 

e das debilidades que é receptível na aplicabilidade deste instrumento em sala. O 

objetivo desta temática foi ressalta a relevância da avaliação na prática pedagógica 

para o diagnóstico das aprendizagens dos alunos.  

Este presente trabalho esta organizada categoricamente, divididas da 

seguinte forma:  

O primeiro tópico: É apresentada a fundamentação teórica que embasa a 

pesquisa, mostrando o contexto das práticas avaliativas as concepções do ato de 

avaliar e as utilizações dos instrumentos pedagógicas.  

O segundo tópico: São postos os aspectos metodológicos, apresentando o 

desenvolvimento de como a pesquisa sucedeu acerca de obter as informações 

pertinentes para análise da problemática em questão.  

O terceiro tópico: As informações coletadas são discutidas e apresentadas 

tendo como fundamentação o referencial teórico delimitado para a pesquisa. 

Portanto, o presente trabalho nos desafiou a refletir sobre as práticas dos 

professores em sala na utilização dos instrumentos avaliativos e nos trouxe a 

compreensão de como a avaliação está sendo realizada, ou seja, se havia um 

entendimento equivocado sobre ato de avaliar, se estava condicionava a exames 

com propósito que se cumprisse os ritos burocráticos, mostrando se atualmente os 

professores devem reavaliar suas concepções concernentes aplicabilidades dos 

instrumentos avaliativos nos anos iniciais do ensino fundamental.  
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1 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Avaliação é um instrumento norteador que é utilizado pelos docentes em seu 

campo de trabalho para diagnosticar os problemas dos discentes. Faz-se necessária 

a compreensão sobre a prática e os objetivos dos instrumentos avaliativos, em seu 

campo teórico e no âmbito da lei. A lei defende uma avaliação contínua e qualitativa 

a serem aplicadas em sala. Pois, se compreende que avaliação é uma ação 

pedagógica. Esse estudo baseia-se em teóricos como Luckesi (2011), Haydt (1994), 

Gadotti (1991), Santos (1997) entre outros. Também a utilização do documento  

LDBEN nº 9394/96 na qual este embasamento serviu para fortalecer e compreender 

com maior profundidade conceito e definições sobre avaliação e a aplicabilidade dos 

instrumentos avaliativos.  

 

1.1 OS PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

No percurso que trilhamos para construção da nossa história, diferentes 

momentos marcaram nossas escolhas, na qual avaliamos a melhor opção para uma 

tomada de decisão, assim é intrínseco do ser humano questionar, levantar hipóteses 

e analisar. Contudo, não associamos somente a vida pessoal, mas para todos os 

âmbitos o ato de avaliar está presente seja ela profissional ou educacional. 

Como afirma Luckesi (2006, p.119), “a avaliação é uma ferramenta da qual o 

ser humano não se livra. Ela faz parte de seu modo de agir e por isso, é necessário 

que seja usada da melhor forma possível”. É interessante que a criança ao nascer 

perpassa por uma contínua avaliação do seu desenvolvimento motor e cognitivo, 

não passando despercebida aos olhos de quem às cuida. Portanto, neste aspecto, a 

avaliação torna-se indispensável no decorrer de todas as fases no desenvolvimento 

do sujeito. 

Quando nos referimos ao termo “avaliação” nos remete a ideia de juízo de 

valor sobre alguém realizando uma determinada ação. Quando transportada a 

escola o julgamento poderá embasar-se em informações sólidas para direcionar o 

aluno a uma aprendizagem eficaz conforme o seu grau de escolaridade. De acordo 

com Santos, a avaliação obtém o seguinte significado:  
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A avaliação, lato sensu considerado, pode ser enfocada de outras 
maneiras como, por exemplo, as registradas nos dicionários Aurélio e 
Houaiss (edições recentes): “Cálculo do valor de um bem ou de 
bens”; “apreciação ou conjectura sobre condições, extensão, 
intensidade, qualidade de algo”; “verificação que objetiva determina a 
competência, o progresso etc. de um profissional ou de um aluno”; 
“determinação do valor de alguma coisa”; “estimativa do 
merecimento de alguma coisa”; e, finalmente, “julgamento da 
quantidade ou qualidade de alguma coisa, objeto, pessoa, 
desempenho, proposta, intenção”. (2005, p. 22). 

 
Para Haydt (1994) ao longo do tempo o termo avaliação estava relacionado a 

exames, notas, sucesso e fracasso, promoção e repetência. Considerava-se o ato 

de avaliar a resultados quantitativos, a partir disso se diagnosticava o desempenho 

do aluno por exames. O valor de sua nota era o resultado da aprendizagem 

adquirida durante o semestre.  

Na década de 1940 o método de mensuração estava em destaque, pois havia 

sido aperfeiçoado e considerado a melhor maneira de identificar aprendizagem, 

deste modo era aplicada testes aos alunos sendo avaliado quantitativamente. Se 

tratando de educação há vários fatores avaliativos que podem ser observados no 

contexto em sala de aula, ou seja, torna-se impossível que todos os aspectos sejam 

de fato medidos. Porém, no período da década de 1960 a avaliação passa ser 

repensada.  

Em relação a esse aspecto, Haydt (1994, p.9) comenta que: 

 
A partir de 1960, o termo avaliação tornou a aparecer com destaque 
na literatura, assumindo novas dimensões. Isso se deveu, 
principalmente, aos grupos de estudo que foram organizados nos 
Estados Unidos, nessa década, para elaborar e avaliar novos 
programas educacionais. Portanto, o termo “avaliar” voltou a 
destaca-se, primeiramente, na esfera da avaliação de currículo, 
expandindo-se depois para as demais áreas, como é o caso da 
“avaliação do processo ensino aprendizagem”.  
 

Entretanto, após diversas mudanças no que concerne a educação e o real 

papel da avaliação, após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 no artigo 24 no inciso V estabeleceu 

como avaliação deverá ser trabalhada em sala:  

a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 
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Conforme aponta Haydt (1994, p. 7), “atividade educativa não tem por meta 

atribuir notas, mas realizar uma série de objetivos que se traduzem em termos de 

mudanças de comportamento dos alunos”. Portanto, estamos de frente de uma nova 

concepção pedagógica o ato de avaliar toma um sentindo maior atendendo assim a 

legislação em vigor e reforçando apreciação qualitativa.  

Quando se refere ao termo ‘’avaliação da aprendizagem’’ associa-se como 

subsídio no processo ensino/aprendizagem um ato de avaliar no qual levará os 

alunos para construção de novos saberes, anteriormente numa abordagem 

tradicional o professor era foco dentro do processo de aprendizagem, 

independentemente se houvesse ou não interesse por parte do aluno o importante 

era o conteúdo ser ensinado.   

Para Santos (2005), o ato de avaliar na verdade está vinculada a própria 

prática educativa, numa concepção atual a avaliação tem sua especificidade de 

acompanhar o desenvolvimento do aluno em seu processo na aprendizagem, 

percebendo o fracasso antes que aconteça. Neste percurso poderá haver 

intervenções mediante a necessidade do que foi diagnosticado, tendo por objetivo 

alcançar as metas que estão propostas pela instituição escolar (O Projeto Político 

Pedagógico), pela professora, por isso que ato de avaliar não é realizado 

aleatoriamente.  

A instituição escolar atual tem em sua funcionalidade preparar sujeitos que 

estejam com mentalidade versátil para se adequar as diversas modificações que 

estão circulando neste mundo globalizado. Formando alunos que estejam 

continuamente em processo de aprendizagem e abertos para estar imerso ao 

saberes constantes. Para isto acontecer, é necessário que elabore um planejamento 

com objetivos que direcione a não somente aprendizagem dos conteúdos 

sistemáticos, mas ajudá-los a desenvolver suas capacidades em solucionar 

problemas que estão presentes e são corriqueiros na vida cotidiana.  

O planejamento educacional para Turra é: 

 
Processo contínuo que se preocupa com o ‘para onde ir’ e quais as 
maneiras adequadas para chegar lá’, tendo em vista a situação 
presente e possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da 
educação atenda tantos as necessidades do desenvolvimento da 
sociedade, quanto às do individuo. (1998, p.14) 
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Portanto, referir-se a avaliação é associar ao planejamento educacional. O 

professor que deseja realizar um bom trabalho em sala de aula deve estar 

consciente em elaborar planos no qual abrange elementos que atende as 

singularidades presente em classe. Quando se propõem avaliar um aluno o 

professor está sendo orientados por meio das ações planejados as quais foram pré-

estabelecidas, tendo uma previsão do que se pretende alcançar.   

Segundo Luckesi (2006, p.106), “o ato de planejar, como todos outros atos 

humanos implicam escolha”. Torna-se essencial ao avaliador este suporte para 

saber que tipo de ação tomar durante o percurso no intuito de conquistar resultados 

satisfatórios no qual se almejou. Portanto, ponto de partida é obter um bom 

planejamento, pois traçar metas é criar meios de inúmeras possibilidades que se 

pretende objetivar para aprendizagem.  

Ainda nesse sentido, Turra (1998, p. 48) afirma que é importante refletir sobre 

o que se planejar para que se possa melhorar o ensino e aprendizagem, assim 

elaborando ações pertinentes para atingir o proposto:  

 
O professor ao planejar o ensino antecipa, de forma organizada 
todas as etapas do trabalho escolar. Cuidadosamente, identifica os 
objetivos que pretende atingir, indica os conteúdos que serão 
desenvolvidos, seleciona os procedimentos que utilizará como 
estratégia de ação e prevê quais os instrumentos que empregará 
para avaliar o progresso dos alunos. 

 
A partir do que foi planejado poderá verifica quais foram os avanços ou não 

realizados pelos alunos e observar as suas razões, a partir disso o professor poderá 

realizar um novo plano de ação para que possa obter por fim, um resultado 

satisfatório. Lembrando que, a avaliação não se resume em exames semestrais, 

mas é transitar no ciclo na qual o aluno perpassa em que há inicio, meio e fim. Ou 

seja, saber quem ele era e como estar durante o percurso verificando por fim os 

resultados que foram conquistados.  

A avaliação da aprendizagem é baseada por princípios na qual sua finalidade 

não está em si, mas contribuir nas metas e objetivos da instituição escolar. Portanto, 

esse recurso constitui-se numa importante ferramenta para dar início na elaboração 

do planejamento e algumas situações levando ao replanejamento. Partindo do que 

foi mencionado serão categorizados alguns elementos que identificam avaliação no 

processo de ensino/aprendizagem.  
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De acordo com Haydt (1994 p.14), “a avaliação é funcional, por que se realiza 

em função dos objetivos”. Por isso que o ato de avaliar não poderá ser realizado de 

maneira descompromissada sem uma real intencionalidade. Os objetivos são na 

verdade direcionadores da prática do professor nos alvos em que deverão ser 

conquistados por parte dos alunos mediante o que se planejou.  

O avaliador deverá saber quais os caminhos que serão trilhados por seus 

alunos, ou seja, os objetivos que foram por ele traçados nortearão prática em sala, 

baseando-se no planejamento. Saber aonde se quer chegar não é “obrigação” do 

aluno, mas do professor e por intermédio dos objetivos os alunos serão animados a 

conquistá-los.   

Conforme Haydt (1994, p.14), “a avaliação é orientadora, pois, não visa 

eliminar alunos, mas orientar seu processo de aprendizagem para que possam 

atingir os objetivos previstos.” A avaliação proporciona ao aluno conhecer quais os 

seus erros e acertos, oportunizando a correção de suas falhas e a saber os passos 

que foram percorridos e as barreiras que os impedia de assimilar determinado 

saberes, portanto, este aluno estará ativamente envolvido em seu próprio processo 

de aprendizagem.  

A avaliação é nomeada orientadora, pois além de fornecer ao aluno o 

conhecimento do seu percurso, torna-se uma ferramenta em que guiará o professor 

em suas ações para contribuir no “controle” da aprendizagem e do ensino. Neste 

aspecto, avaliação orientadora tende uma intencionalidade de aperfeiçoar o 

processo de ensino e aprendizagem, aprimorar na qualidade das atividades 

realizadas em sala e contribuir no planejamento de ensino. Tendo ações voltadas ao 

desenvolvimento do sujeito. .  

Para que se promova uma aprendizagem de qualidade não podemos deixar 

de evidenciar a importância de conhecer o aluno em sua totalidade, o ato de avaliar 

ultrapassa as paredes escolares. É relevante saber os motivos que impedem a 

aprendizagem, pois em alguns momentos o que está engessando o saberes estão 

além do que olhos conseguem enxergar, por isso que a avaliação possui em seus 

princípios a integralidade do sujeito.  

Para Haydt (1994), avaliação é integral e tem como princípios analisar e julgar 

em todos os aspectos o comportamento do aluno, melhor dizendo, considera o aluno 

como todo não somente sob os aspectos cognitivos, porém afetivo e o domínio 

psicomotor. É de suma importância a investigação para que seja realizada a devida 
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intervenção, pois problemas como estes podem bloquear o trabalhado realizado pelo 

professor.   

A avaliação, ao contrário, é não pontual. Isso significa que o ato de 
avaliar leva em consideração o que estava ocorrendo antes, o que 
está ocorrendo agora e o que ainda pode vir a ocorre no futuro, 
próximo ou distante. Como ato de avaliar é construtivo, não se 
vincula somente ao instante atual, mas considera os variáveis 
presentes na situação avaliada, assim como a perspectiva de 
construir resultados mais satisfatórios no futuro. LUCKESI (2011, 
p.195). 

 

A avaliação está além dos resultados semestrais é um processo de 

investigação e empenho por parte de quem avalia assim o resultado é consequência 

do que se tem como meta, por isso que devem ser investigados minuciosamente. A 

possível causa no déficit de aprendizagem ás vezes é de natureza cognitiva ou 

emocional/afetiva. Essas questões serão explanadas mais adiante. 

Portanto, avaliar é um ato de interpretar os fatos e diagnosticar a causa, a 

partir das informações coletadas o professor poderá avaliar é realizar um 

replanejamento metodológico. Os métodos que são utilizados atualmente no 

processo de ensino se tornaram dinâmicos e, consequentemente, o ato de avaliar 

corresponde também a esse mesmo dinamismo. Anteriormente, a avaliação voltava-

se aos aspectos seletivos e excludentes e em sua proposta estava em classificar 

com objetivo de que os alunos passassem de uma série a outra.  

Já para Luckesi (2006, p. 118), “a avaliação, como crítica de um percurso de 

ação, será então, um ato amoroso, um ato de cuidado, pelo qual todos verificam 

como estão criando o seu “bebê” e como podem trabalhar para que ele cresça”.  

Portanto, destacamos alguns princípios que correspondem a ato de avaliar, mas o 

mais importante é o professor amar sua profissão, pois não se tonará um peso 

diário, mas um ato de compromisso e dedicação, por sua vez, será visível o 

desenvolvimento na aprendizagem de seus alunos.  

Portanto, a avaliação é um instrumento fundamental de orientação com o 

intuito de intervir na dificuldade do aluno objetivando o seu sucesso na 

aprendizagem. Faz-se necessário que os professores obtenham a compreensão do 

que estão avaliando e qual direção pretende alcançar. Pois, saber avaliar é 

oportunizar aos alunos aquisição de saberes. 
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1.2  AVALIAÇÃO: OS TIPOS E SEUS INSTRUMENTOS 
 

Avaliação da aprendizagem possui a função de diagnosticar, controlar e 

classificar. Relacionada às esses aspectos estão presente os três tipos de avaliação 

que norteiam a prática pedagógica em sala. Portanto, obtendo as devidas 

informações no que concerne a avaliação e as suas funcionalidades, os 

instrumentos avaliativos serão utilizados com a real intencionalidade que verificará o 

nível da aprendizagem dos alunos. Pois se servirem somente para obter resultados 

quantitativos o ato de avaliar não está presente, mas denotando uma pedagogia do 

exame tendo como objetivo a nota, classificação, aprovação e reprovação, assim 

descentralizando o aluno do processo de aprendizagem. 

Em relação a este aspecto, Luckesi (2006, p. 25) afirma que: 

 
A pedagogia do exame sob a qual vivemos possui muitas 
consequências. Pedagogicamente, ela centraliza a atenção nos 
exames, não auxilia a aprendizagem dos estudantes. A função 
verdadeira da avaliação da aprendizagem seria auxiliar a construção 
da aprendizagem satisfatória [...]. Ou seja, pedagogicamente, a 
avaliação da aprendizagem, na medida em que estiver polarizada 
pelos exames, não cumprirá a sua função de subsidiar a decisão da 
melhoria da aprendizagem.   

 
O ato de avaliar é uma ação que exije um comprometimento do professor com 

seu aluno tendo como prática cotidiana para melhorara qualidade do ensino. 

Portanto, de forma simplificada apresentaremos os tipos de avaliação e instrumentos 

que norteão ação educativa, na qual possibilita ao avaliador conhecimentos 

pertinentes sobre a relevância de se ter uma ação de responsabilidade com 

competências técnicas devidas, assim no intuito de que seja aprimorado o 

ensino/aprendizagem.  

Turra (1998, p. 175) afirma que: 

 
Raramente encontramos um professor que não se preocupe com a 
avaliação. Isso porque avaliar, no que se refere a ensino-
aprendizagem, é uma tarefa cuja importância é comparável à 
complexidade e dificuldade que são inerentes. O professor necessita 
tomar muitas decisões- quanto a objetivos, conteúdos, 
procedimentos, etc. – mas decidirem o que e como avaliar exige 
conhecimentos e habilidade altamente desenvolvida.  

 
Portanto, é essencial o professor obter clareza sobre o que se pretende em 

sala e quais modalidades possam ser pertinentes para que se possa desenvolver um 
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trabalho de qualidade para com seus alunos. Dentro dos aspectos avaliativos há três 

tipos de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. 

Essas definições foram conceituadas a partir de teóricos que especificaram as suas 

funcionalidades na avaliação.  

 

O primeiro a fazer distinção entre o conceito de avaliação formativa e 
somativa, e a utilizar essa denominação, foi Michael Scriven, num 
estudo que se tornou clássico sobre a avaliação do currículo. Esses 
conceitos se difundiram a partir da obra de Bloom, Hastings e 
Madaus, estendendo-se aos demais níveis da avaliação. Atualmente, 
são também de uso corrente no que se refere à avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. HAYDT (1994, p.16). 
 

Portanto, a avaliação diagnóstica é distinta e sua aplicabilidade se torna 

diferenciada das demais. Deste modo, quando nos referimos a este tipo de 

avaliação a sua finalidade está em diagnosticar o nível de conhecimento que o aluno 

domina e se já possue ou não pré-requisitos importantes, assim poderá ser 

verificado se este aprendiz já obtém conhecimento e habilidades essenciais para 

poder, então, conduzi-lo a novas aprendizagens.  

Santos (2005, p. 24) comenta como avaliação diagnóstica auxilia: 

 
Diagnóstica: é avaliação que ajudar a detectar o que cada aluno 
aprendeu ao longo dos períodos anteriores, especificando sua 
bagagem cognitiva, para auxiliar o professor a determinar quais os 
conhecimentos e habilidades devem ser retomadas antes de serem 
introduzidos os novos conteúdos previstos nos planos de ensino e de 
aula.    
 

É primordial que está modalidade seja de fato aplicada, pois dará ao 

professor informações necessárias que contribuirá para o planejamento ou o 

replanejamento das ações pedagógicas pertinentes. O professor ao adentrar em 

uma sala de aula se depara com uma classe heterogênea, na qual cada sujeito 

possue suas singularidades e o nível de conhecimento dos alunos se diferenciam, 

apesar de estarem em uma mesma série e na mesma turma.  

Portanto, devido essas particularidades presentes, denotam uma 

aprendizagem diferenciada, ou seja, algum aluno obtém facilidade em aprender com 

mais rapidez do que outros. E também haverá alunos que reterão com mais 

facilidade o que se aprendeu e outros que esquecerão rapidamente do que foi 

ensinado. Por isso, que o professor deve propor em sua prática pedagógica uma 

avaliação diagnóstica com a função de diagnosticar, pois analisar os saberes e 
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habilidades prévias antes de dar o prosseguimento dos conteúdos programáticos e 

possibilitar uma melhor qualidade no processo ensino/aprendizagem.  

Nessa perspectiva, Haydt (1994 p.14) ressalta aplicabilidade da avaliação 

diagnóstica: 

Não é apenas no início do período letivo que se realiza a avaliação 
diagnóstica deve ser aplicada. No início de cada unidade de ensino, 
é recomendável que o aluno professor verifique quais as informações 
que seus alunos já têm sobre o assunto, e que habilidades 
apresentam para dominar o conteúdo. Isso facilita o desenvolvimento 
da unidade e ajudar a garantir a eficácia do processo ensino-
aprendizagem. 

 
A avaliação formativa tem como função o “controle” do processo da 

aprendizagem do aluno, é efetuada durante todo ano letivo. A intencionalidade deste 

tipo de avaliação é observar os resultados ao longo das atividades desenvolvidas, e 

a partir disso verificar se de fato o aprendiz alcançou a meta proposta. No início do 

período eletivo o professor realizar o diagnostico e estabelece quais aprendizagens 

deveram ser apreendidas, bem como as potencialidades a serem melhoradas. Logo, 

o intuito da avaliação formativa é perceber se há um domínio progressivo e 

categórico do que foi sendo instruído pelo professor, ou seja, verificar o nível até que 

ponto os objetivos foram ou não alcançados. 

 De acordo com Santos (2005, p. 24) avaliação formativa tem como 

função: 

 
[...] Verificar se os objetivos estabelecidos para aprendizagem foram 
atingidos. Seu propósito fundamental é verificar se o aluno está 
conseguindo dominar gradativamente os objetivos previstos, 
expressos sob a forma de conhecimentos, habilidades e atitudes. [...] 
Assim, esse tipo de avaliação procura identificar as insuficiências na 
aprendizagem durante o processo, com função de controle de 
qualidade do trabalho escolar.   

 
Este tipo de avaliação é praticamente orientar prática do professor em sala e 

o aluno em seus estudos. Ou seja, possibilitando ao aluno um acompanhamento real 

do próprio processo da aprendizagem, assim permitindo conhecer os acertos e erros 

que se deparou durante percurso. Consequentemente estimulará e motivará o 

aprendiz na aquisição de saberes e ajudará a estudar sistematicamente.  

Sobre isso, Turra (1998, p. 184) afirma: 

 
É essa modalidade de avaliação uma parte integrante do processo 
de ensino-aprendizagem e, quando bem realizada, assegura que a 
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maioria dos alunos alcance o objetivo desejado. “É formativo no 
sentindo de que indica como os alunos estão se modificando em 
direção aos objetivos desejados”. 

 

Já avaliação somativa tem como função a classificação é realizada na 

finalização de um bimestre ou de um determinado conteúdo disciplinar, a sua 

proposta está em verificar o grau de aproveitamento quantitativo obtido no conteúdo 

e, consequentemente, separar os alunos de acordo com o nível de aprendizagem. 

Este tipo de avaliação tem em vista a promoção do aluno para os anos 

subsequentes.   

Turra (1998, p. 184) define avaliação somativa como: 

 
[...] Um processo de descrição e julgamento para classificar os 
alunos ao final de uma unidade, semestre ou curso, segundo níveis 
de aproveitamento, expresso em graus (notas) ou conceitos. Dirige-
se, pois, para uma verificação geral do grau em que os resultados 
mais amplos foram obtidos. Um propósito complementar que orienta 
a avaliação somativa é o de comunicar resultado para pais e 
administradores. Basicamente, no entanto, abrange comparação de 
resultados.   

 
A avaliação da aprendizagem e o seu real sentindo está em proporcionar ao 

aluno o subsídio para se obter uma aprendizagem de qualidade, e que de fato esteja 

sendo adquirido sem barreira ou constrangimento, mas promovendo a inclusão 

deste sujeito. Assim possibilitando uma avaliação qualitativa não utilizando a 

mensuração como aspecto necessário para se definir o nível de aprendizagem. 

Portanto, tanto a avaliação formativa quanto a diagnóstica permite uma contribuição 

significativa na avaliação somativa. Quando o professor utilizar esses dois recursos 

no ensino/aprendizagem a somativa será empregada com mais eficácia.   

 Além da aplicabilidade dos tipos de avaliação no processo na aprendizagem é 

essencial que o avaliador saber quais os instrumentos avaliativos estão sendo 

utilizado para obter informações pertinentes sobre a realidade da aprendizagem do 

aluno em sala de aula. Os instrumentos avaliativos possibilitam aos professores uma 

aproximação da descrição mais próxima possível das metas do que foi proposto.  

Como aponta Luckesi (2011, p.296): 

 
Nesse contexto, os instrumentos necessitam ser elaborados, 
aplicados e corrigidos segundo especificações decorrentes dessas 
decisões previas à ação. Elas definem os resultados almejados, e, 
então, a avaliação existe para informar se eles foram atingidos ou 
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não e, com que qualidade. Se nossos instrumentos de coleta de 
dados não nos propiciam isso, são insatisfatórios.  

 
Quando referimos a prática avaliativa já associamos a não utilização dos 

instrumentos estruturados, ou seja, a desclassificação das provas na escola, como 

por exemplo. A concepção de que este tipo de instrumento está vinculado somente 

para a pedagogia do exame (tradicional), assim desprestigiando a sua utilização na 

avaliação. Portanto, tanto o exame e a prática avaliativa utilizar dos exames, logo, o 

que se diferencia entre as duas são o modo de como são vista, pois as suas 

concepções pedagógicas são opostas no que concerne os seus conceitos, mas o 

uso dos instrumentos para coleta de dados é importante para ambos. 

Ainda nesse sentido, Luckesi (2011, p.296) afirma que a utilização dos 

instrumentos avaliativos é aplicada tanto na pedagogia do exame e também na 

avaliação, mas se diferencia na linha pedagógica que o professor atua: 

 
Falando em termos gerais, os dados coletados por meio dos 
instrumentos-contanto que sejam elaborados segundo regra 
metodológica científica- podem ser os mesmo, entretanto a avaliação 
os utilizará diagnosticamente e os exames classificatoriamente. 
Portanto, tanto para a prática dos exames quanto para a da 
avaliação necessitamos dos instrumentos de coleta de dados.   

 

É necessário frisarmos que avaliação tem como intuito subsidiar a 

aprendizagem do aluno, assim acompanhando da sua trajetória. Desse modo, os 

instrumentos têm relevância de colher dados e verificar resultado e se foram 

atingidos objetivos. Para Luckesi (2011, p.300), “frente esse entendimento, 

consideramos que os recursos metodológicos da avaliação são”: 

a) Coleta de dados relevantes sobre a realidade do objeto da avaliação 

mediante algum meio consistente de observação; 

b) Qualificação do objeto de avaliação por meio de comparação de sua 

descrição com um critério; 

c) e, no caso da avaliação de acompanhamento, intervenção, se 

necessário.  

Portanto, para Luckesi (2011), são mencionados como “três passos” que são 

considerados como “instrumento da avaliação”, pois mediante a esses passos é 

colocado em prática o ato de avaliar, portanto, os “instrumentos” na avaliação seriam 

compreendidos como “recurso”, podendo ser utilizado em diferentes maneiras. 
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Portanto, os “recursos metodológicos” é o modo como professor irá percorre 

metodologicamente no que concerne no ato de avaliar, já os “instrumentos de coleta 

de dados” são para obter informações.  

Diante disto, o professor poderá utilizar diversos instrumentos para coleta de 

dados, como por exemplo, avaliação oral ou apresentação de trabalho, atividades 

escritas, atividades de pesquisas, desenho, produção textual, provas, portfólios e 

dentre outros.  

Desse modo Haydt (1994, p.16) nos alerta que: 

 
Podemos notar também que grande é a variedade de instrumento 
que o professor tem seu dispor para determinar o nível de 
desempenho apresentado pelos alunos, em função dos objetivos 
propostos. Para realizar uma avaliação adequada, no entanto, é 
imprescindível utilizar instrumentos que proporcionem dados 
corretos. Para isto, devemos: 
- definir bem o que queremos avaliar; 
-selecionar o instrumento que se preste à coleta dos dados 
referentes aos objetivos proposto.   
 

Outro ponto relevante, os instrumentos avaliativos possibilitam verificar os 

“erros” e a partir de um diálogo por parte do professor com seu aluno e poderão 

junto analisar a situação. O avaliador irá orientar, apontando-lhe os erros das quais 

cometerá, assim iniciando-se uma nova etapa para solucionar o problema 

diagnosticado. Todavia, numa abordagem tradicional seria impossível, pois o aluno 

não teria o privilégio de ser orientado e não haveria avanços significativos, na qual é 

primordial para qualquer aluno no processo de aprendizagem.  O “erro” é 

importantíssimo neste processo, sendo que conforme Duarte (2015, p.59): 

 
O professor, nessa perspectiva, deixa de ser apenas um repassador 
de conteúdos e passa a ser aquele que, através dos conteúdos, irá 
transformar a aula num momento de reflexão, fazendo com que o 
aluno deixe de ser um sujeito meramente passivo no processo de 
ensino-aprendizagem e passe a ser um sujeito ativo nesse processo. 
Com um ensino pautado na reflexão, o erro passa a ser um degrau 
para uma nova aprendizagem em vez de algo a ser punido. 
 

Portanto, ao referirmos avaliação no processo de ensino/aprendizagem é de 

suma relevância ressaltamos o diálogo como um dos aspectos essenciais e 

proeminente para se iniciar avaliação da aprendizagem. Neste universo de saberes 

na qual o aluno está inserido é essencial que o avaliador possibilite uma relação 

baseada em confiança, pois o ato de avaliar principia a partir das ralações entre 
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mediador e o aprendiz. Frisar, isto é propiciar ao aluno condições de libertá-lo para 

uma aprendizagem mais eficaz e satisfatória. 

Desse modo, Garcia (1991, p.46) aponta: 

 

Quando professor se abre para o diálogo para a interação, para 
construção, ele pode percebe o que seu aluno já sabe confrontar os 
conhecimentos, trazer novas informações, agir no sentindo de 
ampliar o saber de seu aluno. Incorporando o diálogo como espaço 
fundamental da relação pedagógica, o professor tomar em suas 
mãos o papel de articulado nesse processo.   

 
Para Haydt (1994), a avaliação proporcionada ao aluno, a saber, quais os 

seus erros e acertos, promovendo uma aprendizagem efetiva, assim possibilitando 

corrigir as suas falhas. Há quem ver os erros como fracasso pleno por parte do aluno 

e muitas das vezes carregando estereótipos de “burro”, “como se não soubesse de 

nada”, “preguiçoso” e dentre outros.  No entanto, os erros devem ser compreendidos 

como uma “nova” oportunidade em descobrir (os motivos do erro) e a partir de que 

ponto (esse erro surgiu).  

Para Santo (2005, p. 22), “o professor deve provocar no aluno uma reflexão 

sobre o que vivenciou em uma situação de aprendizagem para poder ampliar seus 

conhecimentos”. Errar não é sinônimo de punição ao aluno, pelo contrário leva o 

estudante a pensar, analisar sua trajetória que ocasionou erro e oportunizar este 

aluno a realizar uma avaliação de si. Quando o avaliador utilizar de forma produtiva 

os resultados colhidos nos instrumentos avaliativos, isto contribuirá no processo da 

aprendizagem de modo significativo.  

Desta maneira, Luckesi (2014, p.71) percebe: 

 

E, então os instrumentos de coleta de dados para avaliação têm por 
objetivo obter dadas essências, relevantes, que possibilitem uma 
descritiva satisfatória da realidade, que, no caso da avaliação da 
aprendizagem, significa uma descritiva do desempenho do estudante 
na apropriação do conteúdo ensinado.  
 

Diagnosticar os fatores que possam implicar posteriormente o possível 

“fracasso escolar” é possibilitar ao aluno oportunidade de aprender e podendo incluí-

lo novamente no processo de aprendizagem, pois os instrumentos não têm objetivo 

de classificar, mas em avaliar o aprendiz em seu desempenho. 
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1.3 AVALIAÇÃO E PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM  
 
 

Primeiramente se deve frisar a importância do docente na sociedade, pois 

todos profissionais, quaisquer sejam seu trabalho, tiveram que perpassar pelos 

caminhos da educação básica. A base do futuro da sociedade está nas mãos destes 

educadores e sendo que para alguns a sua única “esperança”. Portanto, sinônimo 

de professor se traduz em reponsabilidade, amor e compromisso para com aqueles 

que têm como única possibilidade à educação.  

Dessa maneira, Freire (2011 p. 110) nos alerta que:  

 

A educadora e a educador críticos não pode pensar que, a partir do 
curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem 
transforma o país. Mas podem demonstrar que é possível mudar. E 
isso reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político-
pedagógico. 

 
As dificuldades vivenciadas pelos alunos são inúmeras, não se devem fechar 

os olhos para os problemas das quais ultrapassam os muros da sala de aula. As 

paredes da qual “protege” esta instituição não se pode jamais distanciar dos 

problemas que interfere na condição emocional e efetiva, cujo fatores ocasionam 

impactos fortíssimos no processo de aprendizagem. Estabelecer um distanciamento 

com aluno e desconsiderar a sua própria formação é deixar de agir como professor 

para se tornar mais um em meio há tantos. 

Para Freire (2011), as possibilidades das coisas piorarem é um fato, mas há 

uma esperança de ser possível intervir e melhorar. Sabemos que a educação não 

tem sua devida atenção por parte dos governantes e que há inúmeros problemas, 

mas não serão estas problemáticas que o “ser professor” será comprometido, pois 

esses argumentos não poderão ser utilizados como artifício para explicar a má 

qualidade no ensino em sala.  

A luta pela escola pública foi uma das maiores conquistas para sociedade 

brasileira. Oportunizando os menos favorecidos a chegarem ao conhecimento. 

Sendo hoje um direito que é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA (Lei n.º. 8.069, 13 de julho de 1990). Que diz: 

 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para exercício da 
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cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes: I – 
Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

 

 São sujeitos adentrados na escola em uma época em que os avanços da 

tecnologia da comunicação e informação tornam todas as certezas improváveis. São 

sujeitos que não têm garantias, apenas possibilidades que devem ser geridas a 

partir do conhecimento formal e da assunção à cidadania que a escola deveria 

oportunizar.  

Conforme Luckesi (2006, p. 125):  

 
Se nós professores, na sala de aula, não podemos da conta da 
política de oferta de vagas e de acesso dos educando a escola, 
podemos dar conta de um trabalho educativo significativo para 
aqueles que nela têm acesso. Trabalho esse que ser for de boa 
qualidade será um fator coadjuvante de permanência dos educandos 
dentro do processo de aquisição de saberes e consequentemente 
um fator dentro processo de democratização da sociedade.  

 

O papel do professor é ensinar o aluno independentemente dos fatores 

externos que possivelmente inviabiliza a aprendizagem. Propor ações pedagógicas 

em que forneça possibilidades aos alunos permeabilizar no universo de saberes é, 

portanto, retira-lo de uma condição de um possível fracasso escolar e levá-lo ao 

direito adquirido de aprender. Ao analisar a LDBEN n° 9.394, no Art. 13, se explicita 

o posicionamento de como esse profissional deverá atuar na escola. 

Especificamente nos incisos relacionados adiante: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II- elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III- zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV- estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V- ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI- colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 
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Conforme Kullok (2000, p. 37), “isto significa que o eixo central da formação 

deve ser a prática profissional, a ação pedagógica, o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno”. E isto cabe uma reflexão das escolhas que o professor fará 

enquanto a sua prática, os motivos a serem “justificadas” são muita e às vezes até 

“plausíveis”, mas nenhuma dela pode explicar o descaso no ato de ensinar. Ter uma 

ação desmotivadora significa não ter compromisso consigo, com a lei e 

principalmente com quem estão em sala todos os dias.  

Por isso que o ato de avaliar é um compromisso pelo qual o professor não 

deve abrir mão, pois independentemente do descaso que há, o seu papel continua 

em ser o mediador. Se o professor planeja, interage, intervém e obtém 

posicionamento em sua prática educativa, isto refletirá qualitativamente no ensino.  

Tal como propugna Freire (2011, p.95): 

 

A percepção que o aluno tem de mim não resulta exclusivamente de 
como atuo, mas também de como o aluno entende como atuo. 
Evidentemente, não posso levar os meus dias como professores a 
perguntar aos alunos o que acham de mim ou como me avaliam. 
Mas deve estar atento à leitura que fazem de minha atividade com 
eles.  
 

Portanto, quando o professor decide em sua caminhada a postura que 

adotará como profissional, a avaliação tornará significativa. No entanto, os alunos 

em sala estão sedentos pela aprendizagem, este interesse influi na motivação que 

se tem o avaliador com o compromisso de incluir na caminhada este aprendiz para 

novos saberes, pois o aluno se apropria mediante a uma intervenção precisa na 

dificuldade. A partir disso, poderá ressurgir uma identidade do bom profissional em 

que motivam os alunos para aprendizagem.  

Partindo deste princípio, Freire (2011, p.83) provoca por meio da seguinte 

reflexão: 

Neste sentindo, o bom professor é o que consegue, enquanto fala 
trazer o aluno até intimidade do movimento de seu pensamento. Sua 
aula é assim um desafio e não uma “cantiga de ninar”. Seus alunos 
cansam, não dormem. Cansam porque acompanhar as idas e vindas  
de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas 
incertezas.  
 

Compete ao professor obter clareza e agir com verdade em sua prática, 

quando se adota postura de avaliador, pois descobrir os pontos que impede o aluno 

nos avanços cognitivo é de total competência técnica e compromisso com que lhe foi 
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outorgado. O período que se passa em sala, se torna um momento propício em 

avaliar o aluno em sua totalidade, assim observando os pontos que possivelmente 

esteja impedindo a não aprendizagem. Lukesi (2011, p. 138) comunga deste 

pensamento: 

O educador é aquele que pode e deve fazer trocas sinceras e 
verdadeiras como o educando, por meio do diálogo, sem invadir nem 
privar. Cabe-lhe nutrir o educando com seus conhecimentos e sua 
experiência pessoal, contudo sem invadi-lo ou privá-lo. O diálogo 
expressa uma dança entre os dois, cada qual no seu papel: educador 
(o adulto da relação pedagógica) e o educando (o aprendiz).  

 

Para isto, é necessário haver diálogo com aluno. Podendo ser esta uma das 

principais “chaves”, que desencadeará ações metodológicas pertinentes na qual 

intervirão na real necessidade do aprendiz, uma prática inteligente que poderá 

ocasionar resultados satisfatórios. Por tanto, é necessário construir uma ponte 

afetiva na relação professor/aluno, um vínculo singelo que produzirá frutos de 

gratidão, respeito, compreensão e confiança. Ao ponto do professor se permitir 

conhecer na integralidade as debilidades inerentes do aluno, sendo as dificuldades 

relacionadas na aprendizagem ou fatores emocionais.   

 Em relação a este aspecto, Gadotti (1991, p. 46) comenta que: 

 

O diálogo não é apenas uma técnica para conseguir melhores 
resultados, não é uma tática para fazer amigos ou conquistar os 
alunos. Isso não seriam diálogo e sim manipulação. Para Paulo 
Freire, o diálogo faz parte da própria natureza humana. Os seres 
humanos se constroem em diálogos, pois são essencialmente 
comunicativos. Não há progresso humano sem diálogo. Para ele o 
momento do diálogo é momento em que os homens se encontram 
para transformar a realidade e progredir.  

 

De acordo com Haydt (1994), quando o problema é de natureza 

efetiva/emocional pode ocasionar um impacto no comportamento do aluno em sala 

e,consequentemente, interferir na aprendizagem. Portanto o diálogo é 

imprescindível, pois possibilita ao professor conhecer o seu aluno e investigar o que 

está ocasionando a sua dificuldade na aprendizagem. Portanto, o ato de avaliar é 

criar possibilidade de conhecer o seu aluno em sua totalidade, assim a avaliação 

não irá ocupar papel de julgadora, mas visualizará o sujeito atuante e com potencial 

para aprender.  

 Nessa perspectiva, Gadotti (1991, p.37) lembra que: 
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Aprender é um processo inerente ao homem, que tem necessidade 
de aprender, da mesma maneira que tem necessidade de se 
alimentar. Neste processo em que homem apreende a si mesmo e 
aos outros, existe a mediação do mundo. Esse é um processo 
natural, que alguns, como educador francês Decroly, chamaram de 
“processo global”.  

 
Independente da circunstância é necessário crer que o aluno terá capacidade 

de enfrentar obstáculos presentes na sua aprendizagem. Avaliar é tornar possível o 

impossível, é desbravar caminhos em que são desconhecidos pelo professor e 

aluno, sendo assim professor se permitirá desvincular da condição julgadora para 

buscar artifícios que possibilite ao aluno adentrar nos saberes. Ou seja, não caberá 

ao professor de fato solucionar o problema em que está sendo vivenciado pelo 

aluno, mas poderá ajudá-lo a avançar significativamente independente dos 

problemas que o acerca.  

Portanto, quando há um processo avaliativo que de fato está sendo 

executado criteriosamente é visível perceber os avanços e rendimentos, dificuldades 

e empecilhos. Esses indicativos facilitarão ao avaliador uma devida intervenção e 

retomada, assim ajudará o seu aluno a descobrir o que lhe impede de aprender em 

determinadas situações. É importante que haja no professor adjetivos de 

responsabilidade, persistência e ânimo para que seus alunos não desanimem.  

Outro ponto destacado por Haydt (1994), quando a dificuldade está interligada 

à natureza cognitiva a origem está no processo ensino e aprendizagem, portanto, o 

professor deverá realizar um trabalho de recuperação contínua. Deste modo, o real 

papel do professor é diagnosticar a situação do aluno, se caso houver algum 

“empecilho” recorrente na aquisição dos saberes sistemáticos é necessário buscar 

outras metodologia de ensino que de fato ajude o aprendiz aprender e a incluí-lo de 

volta ao processo de aprendizagem.  

Luckesi (2011, p. 143) ainda lembra:  

 
O educador tem o papel de “puxar” o educando para frente, uma vez 
que, na área em que atua e na constituição da sua própria 
individualização, deve estar mais desenvolvido do que ele. [...] Como 
o adulto da relação pedagógica, o educador é o líder da prática 
educativa, propondo conteúdos e atividade que, respectivamente 
apreendidas e exercitadas, ajudem os educados a desenvolver na 
perspectiva de sua própria autonomia.  
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A avaliação não está designada somente ao aluno considerado como 

protagonista no processo avaliativo, pois se há um baixo rendimento na 

aprendizagem é necessário que haja uma auto-avaliação das próprias praticas 

exercida pelo professor em sala. Por isso, que avaliação está presente no percurso 

do professor e do aluno, assim contribuindo significativamente no componente do 

ato pedagógico. 

Para Luckesi (2006, p. 16), avaliação da aprendizagem escolar concerne em: 

 
A função de propiciar a autocompreensão, tanto do educando quanto 
do educador. Educando e educador, por meio dos atos de avaliação, 
como aliados na construção de resultados satisfatórios da 
aprendizagem, podem autocompreender no nível e nas condições 
em que se encontram para dar um salto á frente.  

 
 Enfim, faz-se necessário que os professores obtenham a compreensão do 

que estão avaliando e qual direção pretendem alcançar, pois sendo componente 

norteador em que sinaliza no dado momento a possível intervenção. A maneira 

como avaliação é percebida e é realizada em sala refletirá nos alunos. Contudo, vale 

ressaltar que o avaliador da aprendizagem proporcionará o sentindo e a eficácia dos 

instrumentos avaliativos. 
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3. DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
  
3.1 Os Procedimentos Metodológicos 
 
 

Os primeiros passos desta pesquisa foram efetivados na perspectiva de 

fortalecimento das referências teóricas necessárias para obtenção de resultados 

relevantes em um trabalho como o proposto. Portanto, o estudo foi feito em uma 

abordagem qualitativa para coleta dos dados no ambiente escolar. 

Para Godoy (1995, p.58): 

Sob a denominação "pesquisa qualitativa" encontram-se variados 
tipos de investigação, apoiados em diferentes quadros de orientação 
teórica e metodológica, tais como o interacionismo simbólico, a 
etnometodologia, o materialismo dialético e a fenomenologia.  
 

Para avaliar tais mudanças no entendimento do conceito sobre os aspectos 

da avaliação foram desenvolvidos através de leituras. Utilizando como fonte primária 

de pesquisa: teóricos e pesquisadores que se dedicaram a estudar as concepções 

do que é avaliar e as utilizações dos instrumentos avaliativos como um suporte no 

subsidio para aprendizagem. Assim ressaltando importância na conscientização de 

um professor preparado e disposto com a educação e em torno das mudanças nas 

escolas referenciadas nos preceitos legais no que concerne a Avaliação. 

Na sequência realizamos uma pesquisa para selecionar uma escola e as 

respectivas turmas para objeto do estudo, tendo como critério para participação para 

está investigação à instituição que estivesse voltada aos anos iniciais do ensino 

básico. Tendo como primazia primeiro Ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 3º Ano), 

etapa definida pelos documentos da Política Educacional (Plano Nacional de 

Educação, Lei de Diretrizes e Bases, Direitos de Aprendizagem entre outros,) como 

adequada para todas as crianças estarem plenamente alfabetizadas. Proporcionou-

nos um entendimento significativo com diz respeito da atitude do professor referente 

aos resultados avaliativos no processo de ensino aprendizagem nos anos iniciais.  

E o lócus da investigação foi na Escola Municipal de Educação Infantil Flor do 

Piquiá,na qual sua fundação se deu no ano de 2007 e criada através da Lei 

complementar 255 de 28 de junho de 2006. Inaugurada no dia 14 de abril de 2007, 

sendo que suas atividades pedagógicas iniciaram no dia 16 de abril de 2007. A 

comunidade assistida pela escola é constituída por moradores do bairro Tiradentes, 

onde ela está localizada e bairros vizinhos como Habitat Brasil, Cuniã e Lagoinha. 
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Os alunos são oriundos de famílias de classe social considerada baixa, cujos pais 

exercem atividades profissionais em sua maioria como empregadas domésticas, 

vendedores, pedreiros, comerciários, autônomos e outros.  

Sendo assim, de acordo com o PPP, um grande número de alunos apresenta 

dificuldades no processo ensino aprendizagem. A instituição de ensino atende 376 

alunos e acolhe mais três extensões: escola A com 430 alunos, escola B com 216 

alunos e escola C com 217 alunos. Totalizando o atendimento a um número 1239 

alunos.  

Foram escolhidos com seis professoras dos anos iniciais especificamente 

voltados do primeiro 1° ao 3° ano do ensino básico, na qual se prontificaram como 

colaboradores do presente trabalho. O intuito da pesquisa foi de responder no que 

diz respeito da atitude do professor referente aos resultados avaliativos no processo 

de ensino aprendizagem nos anos inicias. A partir das informações coletadas nos 

oportunizou associar a realidade, encontrando pontos que distanciam e aproximam 

do campo teórico, assim respondendo a problemática da pesquisa.  

A escolha do instrumento para que pudéssemos responder o questionamento, 

foi à utilização de questionário. Os dados estavam de maneira descritivas e foram 

tabulados, analisados e dialogados a partir dos teóricos na qual enfatizam a 

avaliação como uns dos elementos principais no auxilio do processo 

ensino/aprendizagem. Para que pudéssemos realizar de maneira consistente a 

materialidade do que foi investigado e interpretando a partir das literaturas em que 

há prestigio no campo escolar.  
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4 RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

 A realização da coleta de dados sucedeu no segundo semestre de 2016, 

numa escola pública da rede municipal, localizada na zona leste do município de 

Porto Velho, na qual é disponibilizado para comunidade o primeiro segmento do 

Ensino Fundamental. A presente pesquisa decorreu durante os turnos matutinos e 

vespertinos com professores do 1° ao 3° ano, sendo do sexo feminino, identificadas 

como professores P.A, P.B, P.C, P.D, P.E, P.F.  

Entendendo a relevância do produto coletado foram preservados com a 

devida transcrição os dados da pesquisa, considerando o sigilo absoluto de cada 

participante e todas as informações pessoais e que foram disponibilizadas 

liberalmente, compreendendo que este modo de trabalho produzirá uma melhor 

elaboração para o estudo acadêmico.  

A intencionalidade é de compreender as concepções dos professores sobre a 

importância da avaliação e o modo de como os instrumentos avaliativos contribui 

para o processo da aprendizagem dos alunos, disponibilizando a análise do que foi 

coletado a partir da tabulação e interpretação das repostas adquiridas pelo 

questionário.  

Os questionários aplicados aos professores proporcionaram uma 

consolidação à pesquisa teórica. Desse modo, são apresentadas perguntas abertas 

e fechada a partir das análises dos questionários, assim trabalhando juntamente 

com a fundamentação teórica.  

Serão apresentados os aspectos do sujeito investigado, para mostrar com 

clareza as peculiaridades de cada perfil, assim mostrando o tempo de atividade na 

docência e sua formação. Foram entregues os questionários aos professores com 

respectivas idades entre 30 a 40 anos. Assim apresentadas às seguintes 

informações: 

 

QUADRO 1- Perfil dos Professores 
 

 Tempo de atividade 
docência 

Formação 

P.A 10 anos ou mais Licenciatura 

P. B 4 a 6 anos Licenciatura 
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P.C 10 anos ou mais Licenciatura e Magistério 

 

P.D 

 

10 anos ou mais 

Licenciatura/ Magistério e 

Letras Português 

 

P.E 

 

7 a 9 anos 

Licenciatura em 

Pedagogia/Psicopedagogia 

 

P.F 

 

10 anos ou mais 

 

Magistério 

 

 

A LDB N.º 9.394/9 estabelece nos artigos 61 e 62 que a formação dos 

profissionais da educação deverá ter como fundamento associação entre teoria e 

prática, e a formação do professor deverá toda ela, ser feito no nível superior.  

Ora o trabalho docente é condicionado pela formação e essa formação se 

constitui necessário para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, pois uma 

formação precária tende a se propagar negativamente na qualidade do professor. 

Essa questão nos possibilitou verificar a importância da qualificação para tal função.  

De acordo com LDBN, no artigo 62: 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
[[]em nível médio na modalidade normal. 

 
Destacamos também nesta lei no artigo 87, na qual defende a qualificação e 

formação dos profissionais da educação para o exercício do magistério na educação 

infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Que decreta: 

4° Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamentos em serviço; 

Portanto, ao analisar a situação da prática da P.F de acordo com LDBN não 

está atendendo devidamente os pré-requisitos. É essencial destacar a relevância de 

um profissional preparado e enriquecido de conhecimento, pois desta maneira 

estará mais apto em ajudar o seu aluno a superar as suas limitações. Um professor 

com as devidas qualificações terá maior clareza em resolver problemas concretos 

em seu exercício em sala e no dinamismo escolar.  
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4.1 Visão docente sobre o Processo Avaliativo 
 

Analisamos os resultados desta pesquisa, na qual possibilitou averiguar as 

concepções dos professores em relação ao uso da avaliação em sala de aula, 

sobretudo a maneira como avaliam a aprendizagem, conforme observaremos nas 

respostas a seguir:  

 

Quadro 2: Função da Avaliação 
 

Questão 2:  Na sua visão, qual é a função da avaliação? 

 
P. A 

A avaliação é a operacionalização do objetivo. São os resultados 
da avaliação que mostrará se os objetivos foram alcançados e 
quais deficiências precisam ser recuperadas. A avaliação serve 
também para pontuar a produtividade (ou não) do docente. 

 
P.B 

Avaliar o processo de aprendizagem e conhecimento do aluno e 
verificar os resultados obtidos. Bem como avaliar a produtividade 
do educador.  

 
 

P.C 

Avaliar os conhecimentos dos alunos e ao mesmo tempo avaliam 
o trabalho do professor a sua didática.  

 
P.D 

Consiste em diagnosticar ou identificar em quais conteúdos os 
alunos deixaram de assimilar, bem como refletir a metodologia  
retrucou conforme o esperado pelo professor. 

 
P.E 

 

A avaliação a meu ver é contínua, serve tanto para analisar o meu 
trabalho quanto o desempenho dos alunos nas atividades 
desenvolvimento em sala. Desta forma, mostrando onde posso 
melhorar para o avanço dos meus alunos.  

 
P.F 

 

Tem a função de sondar, observar e perceber se os conteúdos 
ministrados pelo educador estão sendo assimilado ou não. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 
 

As respostas dos pesquisados foram unânimes em enfatizar a avaliação 

como modo de obter informações pertinentes sobre o desempenho do aluno durante 

o seu percurso na aprendizagem.  Portanto, além de observar as ações do aluno em 

sala de aula, uma de suas funcionalidades é investigar, e se necessário, intervir nos 

impasses enfrentados pelo aluno.  

Luckesi define (2006, p.165), como “um ato de investigar a qualidade dos 

resultados intermediários ou finais de uma ação, subsidiando sempre sua melhora”. 

Portanto, o ato de avaliar é sinônimo de estarem junto, no propósito de ajudar a 
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superar os empecilhos cognitivos, para que os alunos alcancem resultados 

satisfatórios. 

Outro ponto a ser destacado no questionário é de que os professores frisaram 

a auto-avaliação sendo uns dos elementos que compõem a função avaliativa, ou 

seja, o ato de avaliar não é exclusivo ao aluno. Mas, envolve uma análise da ação 

do professor, do modo como o ensino está sendo mediado metodologicamente.  

A avaliação possibilita informações pertinentes sobre “como” e “quais” 

ferramentas estará propício. Assim, de acordo com os PCN, (2006, p.21) define que: 

 
A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão 
contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos 
de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser revistos, 
ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de 
aprendizagem individual ou de todo grupo. 

 
. Neste sentido, o professor irá respeitar o seu aluno em sua especificidade, 

no sentido de entender quais suas necessidades que devem ser ultrapassadas. 

Assim, motivando-as a sair de uma determinada condição no objetivo do sucesso de 

seu alunado e compreendo as singularidades de cada um, no processo de ensino/ 

aprendizagem.  

 
Quadro 3- Avaliação de Alunos 

 

Questão 3: Com que frequência os alunos são avaliados? 

 
P.A 

Diariamente por atividades propostos para sala de aula e apara 
casa; trabalhos periódicos em pequenos grupos e atividades 
escritas de avaliação dos conteúdos do bimestre. 
Atividade para casa: 2p. 
Atividade pata aula: 3p.  
Atividades Avaliativas do bimestre: 5 totalizando:10  

 
P.B 

 
É realizado de forma contínua.  

 
 

P.C 

 
Todos os dias. 

 
P.D 

Além das atividades avaliativas bimestrais, os alunos são 
submetidos diariamente a desenvolverem atividades 
compartilhadas e dialogadas, haja vista as mesmas serem 
contínuas.  

 
P.E 

 

Continuamente, a cada aula procuro atividades desafiadoras para 
auxiliar seu avanço na aprendizagem.  

 
P.F 

São avaliados de maneira contínua e diariamente, mas também 
existe a avaliação bimestral adotado pela escola. 
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Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 

No contexto geral do questionário, os professores aplicam a avaliação de 

modo contínua, através de diversos instrumentos avaliativos. Uma pergunta simples, 

no entanto a sua práxis dentro do âmbito escolar poderá ser desvirtuada do seu 

propósito real, se não for bem aplicada. Desse modo, o ato de avaliar se não for 

realizado de modo adequado poderá estar apenas numa dimensão da observação. 

E infelizmente, muitas escolas praticam a verificação ao invés da avaliação. 

Como explica Luckesi (2006, p.93): 

 
A avalição, diferentemente da verificação, envolve um ato que 
ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão 
do que fazer ante ou com ele. A verificação é uma ação que 
“congela” o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa 
trilha dinâmica de ação. As entrelinhas do processo descrito acima 
demonstram que, no geral, a escola brasileira opera com a 
verificação e não com a avaliação da aprendizagem.  

 

Cabe ressaltar, que a avaliação está além de ser um instrumento de 

verificação ou julgamento do que sabe ou não sabe apenas. No entanto, avaliar é 

construir processo significativo ao aluno. Ou seja, no intuito de auxiliá-lo para o 

sucesso de suas conquistas no ato de aprender.  

Assim, Estebán (2006, p.165) afirma que: 

 
Avaliar o aluno deixa de significar de fazer o julgamento sobre a 
aprendizagem do aluno, para servir como momento capaz de revelar 
o que o aluno já sabe os caminhos que percorreu para alcançar o 
conhecimento demonstrado, seu processo de construção de 
conhecimentos, o que o aluno não sabe o que pode vir, a saber, o 
que é potencialmente revelado em seu processo, suas possibilidades 
de avanço e suas necessidades para que a superação, sempre 
transitória, do não-saber, possa ocorrer.  

 
Ressaltamos a importância da postura do professor em ralação aos desafios 

que lhe são confiados, pois avaliar não é realizado de modo esporádico, mas deve 

ser efetuado com seriedade e com propósito, a fim de que o aluno seja contemplado 

com ensino de qualidade para obter bons resultados no presente e alcance bom 

oportunidades no futuro. 
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Quadro 4- Avaliação Institucional 

 

Questão 5: No seu entendimento as provas realizadas por meio das 
Avaliações Institucionais servem para ajustar propostas de aprendizagem e 
currículo aos processos de aprendizagem do alunado ou para financiamento 
da educação?  
 

 
P.A 

Não, pois estas avaliações são engessadas, vem de cima para 
baixo, e não reflete a realidade e a diversidade do ambiente de 
aprendizagem das escolas. Faz necessário colocar as escolas no 
século vigente, equipá-la e capacitar toda a equipe escolar, para 
assim, construir um projeto e requerer o financiamento. 

 
P.B 

Acredito que não, ainda existem muitas brechas para serem 
levadas em conta. Porém todo investimento voltado para 
educação é importante.  

 
P.C 

 
Sim. 

 
 
 
 

P.D 
 

 
Ambos os lados.  
Elemento A: aprendizagem e currículo caminham juntos; 
Item B: a educação não dispensa financiamento; 
 
Considerando os aspectos, os alunos precisam de “nota” para 
avançarem e as instituições precisam ser mantidas.  
 
 

 
P.E 

 

A meu ver, sim fazer alguns ajustes e verificação também a 
situação da realidade na educação em nosso município. Como 
também o nível de aprendizagem que o nosso aluno se encontra.  

 
P.F 

 

 
Entendo que serve para os dois casos.  

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 

Na análise das respostas dos professores C. D. E. F. acreditam que 

aplicabilidade da avaliação institucional serve para ajustar e verificar a realidade da 

escola e também servir para o financiamento da educação, porém os professore A e 

B, dizem que esse tipo de avaliação não contribui para qualidade do ensino. Para 

Luckesi (2011, p. 430) essas investigações deveriam ter uma finalidade mais 

concreta: 

 
Somos do parecer que o governo brasileiro precisa investir 
efetivamente em educação, tendo por base os dados dessas 
sucessivas avaliações do sistema nacional de ensino, na busca de 
maior satisfatoriedade. Não bastam investigações e mais  
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investigações sobre a qualidade da educação nacional. Importa o 
que se faz com base nos resultados obtidos.  

 
A avaliação institucional foi instituída para avaliar em larga escala a qualidade 

da educação brasileira, a fim de verificar o desempenho dos alunos na rede pública 

de ensino. Essa prática deu inicio pela primeira vez no ensino fundamental nomeado 

como Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e depois 

contemplado como Prova Brasil. 

Luckesi (2011, p.430), também considera que: 

 
Essas avaliações deveriam assumir um caráter de diagnóstico do 
presente quadro da educação brasileira, subsidiando um 
investimento em sua melhoria, o que seria o papel mais fundamental 
de um sistema de avaliação. O que temos observado, porém, é que, 
na maioria das vezes, os resultados dessas investigações não têm 
produzidos efeitos em prol do reinvestimento na educação nacional, 
tendo em vista sua melhoria em termos de qualidade. Os resultados 
da educação nacional, no que tange ao acesso à escola, têm sido 
cada vez mais satisfatórios, porém, no que tange à sua qualidade, 
têm deixado muito a desejar.  
 

Portanto, as avaliações institucionais são de suma relevância e necessárias 

para obtenção de dados, para sabermos a qualidade da educação no país, assim 

mostrando o nível percentual de cada escola investigada. Porém, o aproveitamento 

desses dados poderia ser mais bem utilizado, se houvesse proposta de investimento 

nas escolas onde o desempenho fosse insatisfatório, assim a avaliação cumpriria a 

real funcionalidade de obter informações no intento de elaborar propostas de 

investimento para melhorar a qualidade educacional.  

 
 
4.2 Instrumentos avaliativos no universo pesquisado 
 
 

Estaremos abordando os aspectos da instrumentalização para coletada de 

dados na avaliação da aprendizagem. Investigando a importância dos instrumentos 

avaliativos e quais instrumentos trabalhados em sala de aula. As respostas dos 

questionamentos serão apresentadas logo abaixo: 

 
Quadro 5- Função dos Instrumentos 

 

Questão 2: Os instrumentos auxiliam para uma avaliação que possibilita 
aprendizagem do aluno? Por quê? 

 Sim, pois oportunizar uma visão paulatina do processo da 
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P.A aprendizagem do aluno. 

 
P.B 

Sim, até mesmo nos alunos que apresentam dificuldades com a 
questão da aprendizagem a participação individual e um método 
que possibilita e desperta o educando.  

 
 

P.C 

 
Sim. 

 
P.D 

Através deles é possível perceber a dificuldade no conteúdo ou a 
partir daí, empregar a avaliação mais apropriada e condizente 
para que os mesmo avancem. Por isso são norteadores.  

 
P.E 

 

 
Sim, em diversas formas verifico o seu desempenho e avanços. 

 
P.F 

 

 
Sim, através da observação dos aspectos positivos e negativos 
chegamos a uma conclusão.  

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 
 

Nesta pergunta: todos os professores concordaram que os instrumentos 

avaliativos de fato contribuem significativamente na intenção de identificar os alunos 

que apresentaram dificuldades e quais avançaram. Assim sendo, os instrumentos 

são considerados relevantes, e por meio deles o professor amplia o seu olhar para 

averiguar os pontos essenciais, possibilitando dados da realidade. Para Luckesi 

(2011, p.300): 

  
Os instrumentos de coleta de dados para avaliação- assim como 
para ciência-ampliam nossa capacidade de observar a realidade. 
Sem esse passo, nossa prática avaliativa carece de base. Não sendo 
e não podendo ser arbitrário, o ato de avaliar necessita assentar-se 
sobre os dados consistentes. 
 

Por conseguinte, os instrumentos é o modo de enxergar com clareza as 

debilidades que não foram vistas durante o ensino de um determinado conteúdo. 

Sendo assim, é essencial que o avaliador organize listas de informações sobre o que 

observará, assim estará concentrado nos fatos importantes a serem registrados. 

Com as seguintes informações saberá quais medidas cabíveis a serem tomadas 

para ajudar os seus alunos a superarem a problemática diagnosticada.  

 

Quadro 6- Instrumentos Avaliativos 
 

Questão 1: Quais os instrumentos avaliativos utilizados em sala de aula? 

 
P.A 

Instrumentos elaborados para averiguar domínio de habilidades e 
competências no dia-a-dia, nas tarefas de casa e de aula 
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propostas e avaliação escrita bimestralmente dos conteúdos.  

 
P.B 

Atividades Individuais; Trabalhos em grupos; Participação; 
Avaliações Bimestrais. 

 
P.C 

 
Prova; Trabalhos em grupos; Participação dos alunos nas aulas e 
trabalhos individuais. 

 
 

P.D 

Diagnóstico: de início o que fazer; Registro: quais as ações para 
melhor desempenho; Pesquisa: ampliar o conhecimento; 
Participação: através do conteúdo compartilhando avaliações 
formativa, objetiva e somativa. 

 
P.E 

 

 
Atividade de modo geral: leituras, escritas, “para casa”- 
dramatização- trabalho individual e em grupo e jogos etc. 

 
P.F 

 

A observação, registros e fichas, debates, auto-avaliação, trabalho 
individual e em grupo; participação em sala de aula, provas oral e 
escrita. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 

Observaremos no quadro 2 que os professores pesquisados utilizam 

variedades de instrumentos em sala de aula para determinados fins. No entanto, é 

importante ressaltar que os instrumentos de avaliação devem ser elaborados de 

maneira intencional, a fim de que o professor saiba o que irá observar, ou seja, quais 

serão os seus objetivos visados. Neste caso, é preciso que o professor obtenha 

conhecimentos técnicos sobre aplicabilidade e a intencionalidade de cada 

instrumento de avaliação, pois não deve ser realizado aleatoriamente.   

Como aponta Haydt (1994, p. 58): 

 

Citamos um exemplo: digamos que o professor queira avaliar até que 
pontos seus alunos estão alcançando os objetivos propostos para 
uma determinada unidade de Estudos Sociais. Esse professor 
estabeleceu alguns objetivos cognitivos dentro das categorias de 
conhecimento, compreensão e síntese. Para medir o alcance dos 
objetivos referentes a conhecimento e compreensão, o professor 
escolheu técnica de testagem. E, para avaliar a capacidade de 
síntese, ele elaborou algumas questões dissertativas.  

 

Desse modo, não faz sentido um professor elaborar inúmeras atividades em 

grupos, individuais e provas, se não souber quais os motivos que o levaram a 

escolher determinados instrumentos. Pois todos os instrumentos de avaliação 

apresentam vantagem e desvantagem o essencial é saber qual será o mais 

adequado para cada tipo de situação apresentado. 

 
 



45 

 

 

Quadro 7- Resultados dos Exames 
 

Questão 3: Para você, os resultados dos exames é ainda o principal modo de 
averiguar a aprendizagem ou é uma das possibilidades de avaliar? Por quê? 

 
P.A 

Tudo que acontece no processo ensino e aprendizagem precisa 
ser visto como possibilidades.    

 
P.B 

Tudo que se relaciona com o processo de ensino aprendizagem 
deve ser levado em conta como possibilidade.  

 
 

P.C 

São muito importantes os exames avaliativos, pois o mesmo 
possibilita avaliar os conhecimentos trabalhados no bimestre e 
para observar o rendimento do aluno e professor.  

 
 

P.D 

É apenas uma das possibilidades. Nem sempre os resultados 
obtidos quando negativo, e o real. Vários fatores físico ou 
emocional podem ter influenciado na baixa produtividade do 
aluno. Nesse sentindo é importante a avaliação contínua e a sua 
aplicabilidade.  

 
P.E 

 

É uma das possibilidades, pois a avaliação é contínua, ao mesmo 
no processo de alfabetização todas as aulas os alunos são 
avaliados na leitura e escrita. 

 
P.F 

 

Não! São avaliados através de atividades propostas diariamente.  

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2016. 

 
Com esse questionamento, podemos verificar que os professores A. B. D. E, 

acreditam que os exames é uma das possibilidades para averiguar aprendizagem 

dos estudantes e apenas P.C, defende que a prova é a melhor maneira de averiguar 

conhecimentos trabalhados durante o bimestre. A utilização das provas é tão 

importante quantos outros métodos de instrumentos, uma gama de possibilidades a 

serem colocadas em práticas em sala de aula.  Segundo Luckesi (2006 p. 21): 

 
Para coletar dados e proceder à medida da aprendizagem dos 
educandos, os professores, em sala de aula, utilizam-se de 
instrumentos que variam, desde a simples e ingênuas observação 
até sofisticado testes, produzidos segundo norma e critérios técnicos 
de elaboração e padronização.  

 
É importante ressaltar, que os exames dentro do contexto escolar servem 

também para cumprir formalidades burocráticas, e não deve ser visto como a melhor 

ou “desprezá-lo”, mas agregando como fonte de informações. Luckesi (2006 p. 21), 

nos alerta que: 

Os atos examinar e avaliar distingue-se pelas concepções 
pedagógicas às quais estão vinculadas e pelos seus conceitos e não 
pelos recursos técnicos de dados utilizados. Falando em termos 
gerais, os dados coletados por meio dos instrumentos- contanto que 
sejam elaborados segundo as regras metodológicas científicas- 
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podem ser os mesmo, entretanto a avaliação os utilizará 
diagnosticamente e os exames classificatoriamente. 

 
Portanto, as provas fazem parte de um conjunto de instrumentos avaliativos 

não podendo ser aplicado com fins classificatório, pois o ato de avaliar tem como 

primazia garantir um processo de qualidade para o ensino/aprendizagem dos 

alunos. Desta maneira, a prova seria umas das possibilidades de instrumento 

avaliativo que forneceria ao avaliador informações sobre conhecimento alcançado 

pelo aluno sobre um determinado conteúdo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Perante o que foi apresentado, é necessário enfatizar a importância da 

avaliação e os seus impactos no processo ensino/aprendizagem, pois o modo com 

que o aluno conhece sua própria trajetória permeabilizará no universo dos textos e 

contextos do mundo que o cerca, portanto, a avaliação é criar uma ponte para o 

aprendiz se aventure em novos saberes. 

Neste estudo, compreendemos que o ato de avaliar está além dos 

paradigmas estabelecido no contexto escolar, na qual está enraizado e conceituado 

de modo equivocado e excludente. A palavra “acompanhamento” é uns dos 

elementos que compõem uma avaliação voltada à aprendizagem e está intimamente 

interligado ao ato de avaliar, visto que, se o professor perceber os empecilhos 

vivenciados pelo aluno um dado momento, ele poderá impedir uma possível ruptura 

em sua aprendizagem.  

Sabemos quão relevante é à prática pedagógica do professor em sala de aula 

para que sejam alcançados bons resultados no ensino/aprendizagem, ou seja, se há 

comprometimento naquilo que se propõe mediante as inúmeras problematizações 

encontrada na escola, este mediador encontrará o sucesso. Dentro do âmbito 

escolar, a realidade é massacrante e o desgaste muitas das vezes é a palavra que 

condiciona certo distanciamento do aluno nos conhecimentos sistemáticos. Um 

ambiente, não poderá ser a justificativa da má qualidade perpassada ao aluno, pois, 

não há culpado, mas sim, vítimas de um sistema que desvaloriza e exclui quem mais 

precisa.  

Portanto, no decorrer desta pesquisa nos amparamos em documento como a 

LDBEN, na qual explicitamente pontua a postura do professor em relação ao ensino, 

em que há obrigatoriedade e o dever em zelar pela aprendizagem do aluno 

estabelecendo estratégia para viabilizar o conhecimento necessário. Um ponto a ser 

ressaltado, que dependentemente das justificativas que pontuem para má qualidade 

do fracasso no ensino, isto não fundamenta o péssimo serviço que “alguns 

profissionais” prestam a sociedade.  

Encontramos riquíssimas leituras que mostram a postura do professor 

engajado, este mestre, que está comprometido não somente com as formalidades 

burocráticas e pela obrigação de estar em sala. Mas, preocupado com gente, sendo 

assim, as lacunas presentes serão remediadas através de mentes inovadoras, na 
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qual seu esforço estará na formação do aprendiz e, consequentemente, despertando 

o seu interesse para além do que descreve os livros didáticos.  

Não poderia falar de avaliação sem frisar a postura docente e mencionar a 

força que há, a partir de um verdadeiro comprometimento com seu alunado, mesmo 

diante de fortes justificativas concernentes a precariedade das escolas públicas a 

aprendizagem deve estar como primazia. Desse modo, o sentindo da avaliação 

corresponde a amar, cuidar, respeitar, dar o melhor de si, pois a avaliação não 

começa na aplicação de algum instrumento avaliativo, e sim, no desejo que o 

professor tem em ver o sucesso do seu aluno. 

Como defende Luckesi (2006), “defino a avaliação da aprendizagem como um 

ato amoroso, no sentindo de que a avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo 

e inclusivo”. Antes da palavra “avaliar” estarem inseridos no roteiro do planejamento, 

esses adjetivos citados deve obter sentindo na prática diária do professor, pois 

entraremos na contradição de que avaliamos pelo simples fato compreender as 

concepções teóricas, porém na prática as atitudes se perdem na dimensão dos 

afazeres e obrigações burocráticas. 

Portanto, este estudo possibilitou a seguinte reflexão sobre ás práticas 

avaliativas, serem não somente um diálogo construído com belas palavras teóricas, 

mas de fato seja á relação da teoria e prática aplicadas em sala de aula. Se o que 

está colocado nos documentos legais for transformado em ações, poderemos 

alcançar o sucesso na aprendizagem dos alunos.  

Concluímos que os resultados deste estudo nos possibilitaram a compreender 

as concepções dos professores a respeito da avaliação na aprendizagem, pois os 

professores de fato acreditam que a avaliação ajuda aferir aprendizagem. No 

entanto, deve ser destacado que a avaliação só terá sua eficácia, se os professores 

não fizerem apenas as observações e coleta dos dados, mas intervenham de 

maneira que venha subsidiar as aprendizagens, assim aperfeiçoando habilidade e 

as competências para formar sujeito pleno.  
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APÊNDICE A 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 
Prezados alunos, sendo acadêmica do curso de Pedagogia e elaborando uma 
monografia com o título Avaliação e Práticas Pedagógicas de Professores dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Diante do tema, venho solicitar sua 
contribuição, respondendo as questões abaixo. 

Desde já agradeço sua colaboração ao responder o presente questionário. 
 

Acadêmica: Luana França de Oliveira Souza 
Porto Velho,  ___  de novembro 2016. 

 
1 Sexo: Masculino (  )  Feminino (  ) 

1.1 Idade 
 

(   ) entre 20 e 30 anos 
 
(   ) entre 30 e 40 anos 
 
(   ) maior que 40 anos 
 
(   ) menor que 20 anos 
 
1.3 O tempo de atividade na docência? 
 
(   ) 1 a 3 anos   
(   ) 4 a 6 anos  
(   ) 7 a 9 anos  
(   ) 10 anos ou mais. 
 
1.4 Formação 

 
(   ) Licenciatura. Qual?________________ 
 
(   ) Licenciatura e Magistério. Qual?________________ 

 
(   ) Magistério. 

 

2 - Na sua visão, qual a função da avaliação?                                                  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3- Quais os instrumentos avaliativos utilizados em sala de aula? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4- Estes instrumentos auxiliam para uma avaliação que possibilitar aprendizagem do 
aluno?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5- Com que frequência os alunos são avaliados? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6- Para você, os resultados das provas é ainda o principal modo de averiguar a 
aprendizagem ou é uma das possibilidades de avaliar? Por quê?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7- No seu entendimento as provas realizadas por meio das Avaliações Institucionais 
servem para ajustar propostas de aprendizagem e currículo aos processos de 
aprendizagem do alunado ou para financiamento da educação?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


