
     Recebido em: 20/08/2019
     Aprovado em: 23/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.11.18

     A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E O PAPEL DO PROFESSOR COMO AVALIADOR

     EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

     JULIANA SANTOS DA SILVA, JULITA BATISTA DA CRUZ LOPES, CARLOS ALBERTO
VASCONCELOS

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_avaliacao_da_aprendizagem_e_o_papel_do_professor_como_avaliador.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/a_avaliacao_da_aprendizagem_e_o_papel_do_professor_como_avaliador.pdf


RESUMO

O presente estudo tem como objetivos analisar o processo avaliativo mediante sua evolução ao longo
do tempo, refletir sobre a importância do papel do professor como avaliador e as principais
dificuldades nesse processo e discutir sobre a necessidade de repensar velhas práticas e criar
estratégias diversificadas de avaliação, tendo em vista a influência e o peso que este instrumento tem
na aprendizagem do aluno. Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa são de natureza
básica e assumem uma abordagem qualitativa e explicativa, foi um texto elaborado a partir de
discussões e reflexões da disciplina de avaliação da aprendizagem no curso de mestrado em
educação, embasadas por pesquisadores como Luckesi (2000/2002/2011), Berger (2002),
Vasconcellos (1998), Vasconcelos (2016), Esteban (2001), Hoffman (1998), entre outros que
contribuíram com seus pensamentos para fundamentar o estudo. Dessa forma, devido à necessidade
de uma compreensão clara e objetiva sobre a avaliação da aprendizagem, este trabalho traz
intencionalmente considerações, pesquisas e busca reflexões sobre a temática em questão.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação. Aprendizagem. Papel do professor.

ABSTRACT

This study aims to analyze the evaluation process through its evolution over time highlighting its
importance in the educational context and in the formation of the student, thus considering relevant
and essential aspects to the educational practice, pointing to the importance of the role of the
educator as an evaluator. , as well as the need to rethink old practices and create diversified
assessment strategies, in view of the influence and weight that this instrument has on the student,
which can generate positive results or have negative consequences through teaching and learning.
Thus, due to the need for a clear and objective understanding of the assessment of learning, this
study intentionally brings considerations, research and seeks reflections on the subject in question.

KEY WORDS: Evaluation. Learning. Educator.

RESUMEN

El objetivo de este estudio es analizar el proceso de evaluación a través de su evolución a lo largo del
tiempo, destacando su importancia en el contexto educativo y en la formación del alumno,
considerando, por lo tanto, aspectos relevantes y esenciales para la práctica educativa, señalando la
importancia del papel del educador como evaluador. , así como la necesidad de repensar las prácticas
antiguas y crear estrategias de evaluación diversificadas, en vista de la influencia y el peso que este
instrumento tiene en el alumno, que puede generar resultados positivos o tener consecuencias
negativas a través de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, debido a la necesidad de una
comprensión clara y objetiva de la evaluación del aprendizaje, este estudio trae intencionalmente
consideraciones, investigaciones y busca reflexiones sobre el tema en cuestión.

PALABRAS CLAVE: Evaluación. Aprendizaje. Educador.
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1. INTRODUÇÃO

A avaliação consiste em um elemento essencial no processo educativo, uma vez que permite
identificar e sanar as principais dificuldades dos alunos, auxiliando os educadores e norteando a
prática pedagógica. Discutir sobre a temática, atualmente, tem sido imprescindível, por se tratar de
um instrumento de suma relevância no contexto escolar, subsidiando o trabalho dos professores e
dando flexibilidade para diagnosticar as habilidades e competências do educando e trabalhá-las em
todos os seus aspectos.

Falar em avaliação, atualmente, é repensar e reformular os métodos, os procedimentos e as
estratégias de ensino e para que isto aconteça de forma eficaz, é necessário que o processo avaliativo
não tenha o caráter classificatório aferindo acúmulo de conhecimento para promover ou reter o
aluno, e seja entendida como método de acompanhamento e compreensão dos avanços, dos limites e
das dificuldades dos educandos para atingirem os objetivos propostos. É por meio dela que os
professores podem identificar as dúvidas, os anseios e as principais dificuldades dos alunos, assim
como ter um olhar diferenciado sobre sua prática pedagógica, podendo modificá-la sempre que
necessário.

É com base na avaliação que o educador pode acompanhar o aprendizado de cada aluno, permitindo
ter um diagnóstico mais preciso e atender cada um em suas especificidades, podendo usar diferentes
instrumentos na análise de desempenho, desde uma participação oral a uma escrita, tendo em vista
que cada indivíduo tem uma forma própria de se expressar.

As mudanças ocorridas ao longo do tempo, permitem hoje maior flexibilidade no processo de ensino
aprendizagem, possibilitando avaliar o educando em diferentes aspectos, e não apenas submetê-lo a
uma prova objetiva, testando sua memorização e sua capacidade de articulação. O papel do docente,
consiste em preparar e acompanhar o educando em suas dificuldades, apresentando metodologias e
estratégias diversificadas que possam norteá-lo diante dos desafios contemporâneos.

Nesta perspectiva, percebemos a necessidade de pensar o processo avaliativo com base na realidade
de nossos alunos, buscando um olhar mais crítico e reflexivo acerca das dificuldades de cada um,
tendo em vista que este instrumento será um guia e um apoio para uma aprendizagem mais
significativa e eficaz, diante de aptidões que podem ser desenvolvidas.

A partir desta contextualização, e para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado como aporte
teórico-metodológico, referenciais de pesquisadores como Luckesi (2000/2002/2011), Berger (2002),
Vasconcellos (1998), Vasconcelos (2016), Esteban (2001), Hoffman (1998), entre outros. Esse
embasamento teórico servirá de subsídios para uma reflexão sobre a importância da formação do
educador como norte de todas as ações pedagógicas, além de servir de parâmetro para a avaliação.
Nesse contexto, é imprescindível que em uma ação educativa o foco seja o alcance dos objetivos
estabelecidos. No âmbito da avaliação, o objetivo fundamental é diagnosticar a qualidade da
educação no país e orientar intervenções para sua melhoria.

Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo observar o processo avaliativo e a sua importância na
aprendizagem do educando, conceituando inicialmente a temática em questão, logo após foi feita
uma reflexão sobre seu papel no contexto escolar, assim como a função do professor mediante a
tarefa de avaliar, apontando as principais dificuldades e problemas encontrados, e por fim, foi feita
sucintamente, uma análise sobre a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem e
sua contribuição no desenvolvimento das habilidades e competências do educando.

2. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE AVALIAÇÃO: UM BREVE HISTÓRICO
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A avaliação se caracteriza como um instrumento fundamental no processo educativo, pois é por meio
dela que é possível analisar o nível de conhecimento do educando e se ele conseguiu desenvolver
suas habilidades e competências da forma esperada. Segundo LUCKESI (1998, p.165) “Avaliar
significa identificar impasses e buscar soluções”. Esta definição ressalta o papel da avaliação
atualmente, pois, ela tem sido um recurso de extrema valia na elaboração das aulas, uma vez que
serve de suporte para detectar as possíveis dificuldades a serem solucionadas.

O conceito de avaliação tem sido bastante discutido nos últimos tempos, mas todos enfoques se
assemelham e retratam a mesma realidade, caracterizando-a entre diferentes olhares, mas com
perspectivas comuns, nos mostrando que ainda temos muito para analisar, refletir e questionar nossas
práticas avaliativas.

Segundo Luckesi (2011, p.277) “avaliar é diagnosticar, e diagnosticar, no caso da avaliação, é o
processo de qualificar a realidade por meio de sua descrição, com base nos seus dados relevantes”.
Em um processo de avaliação, o diagnóstico é um dos principais critérios para o desenvolvimento
das ações e alcance dos resultados esperados, pois permite identificar possíveis dificuldades e a partir
dos dados alcançados buscar novas estratégias e possibilidades que se adequem a realidade. Luckesi
(2011, p.423) afirma ainda que “[...] o ato de avaliar incide sobre a aprendizagem e o de selecionar
sobre o aprendizado”.

De acordo com Vasconcellos (1998, p.43) no que se refere ao processo avaliativo em sentido amplo:

A Avaliação deve ser um processo abrangente da existência humana, que
implica uma reflexão crítica sobre a prática no sentido de captar seus avanços
e possibilitar uma tomada de decisões, acompanhando a pessoa em seu
processo de crescimento.

A partir desta concepção, observa-se que se trata de um conceito que vai além da análise, busca
elucidar práticas que possibilitem observar e acompanhar o desenvolvimento integral do aluno,
examinando meios viáveis para melhorar e aperfeiçoar o trabalho em sala de aula. É com base neste
parâmetro que o termo avaliação passa a ter sentido e aplicabilidade, uma vez que, precisamos
avaliar para compreender as dificuldades e apresentar soluções que auxiliem no crescimento
intelectual do indivíduo, e neste aspecto o papel do educador é fundamental, pois, avaliar não é uma
tarefa fácil, requer planejamento e um olhar diferenciado sobre cada um.

A sua função escolar deve ser a de contribuir para que os objetivos sejam alcançados, diagnosticando
as dificuldades, e subsidiando novos formatos avaliativos, e oferecer suporte para tomada de decisão,
visando à melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. Por meio da análise das ações em
desenvolvimento, é um importante recurso para o educador, pois lhe permite identificar os avanços
da sua turma e refletir sobre sua prática educativa.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000, p. 81 e 83):

A concepção de avaliação perpassa a visão tradicional que evidencia o
controle externo do aluno mediante notas ou conceitos, para ser
compreendida como parte integrante e essencial ao processo educacional.

É com base nesta perspectiva que percebemos a importância da avaliação no âmbito pedagógico,
onde ela está diretamente integrada ao processo educativo, norteando o trabalho do educador e
possibilitando ampla compreensão acerca da aprendizagem do aluno, mas, para que esse papel seja
desempenhado de forma adequada, é necessário repensar velhas práticas e dar espaço a novas
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experiências.

Durante décadas a avaliação seguia um modelo de ensino tradicional, baseado exclusivamente em
exames, que tinham como objetivo medir o conhecimento do aluno atribuindo uma nota às suas
respostas, esse método não levava em consideração a forma como o resultado foi alcançado o mais
importante era a quantidade e se a nota foi boa o suficiente para a aprovação, o que não significava
que o aluno tenha tido um aprendizado adequado.

Neste sentido e segundo Esteban (2001, p. 29, grifo do autor):

A avaliação sempre foi uma atividade de controle que visava selecionar e,
portanto, incluir alguns e excluir outros. Aliás, (...) é recente a denominação
‘avaliação’ a uma prática por muito tempo chamada ‘exame’.

Por esse ângulo, a visão de avaliação se dava em decorrência de ser realizada apenas com o objetivo
de classificar e selecionar. Isso porque o caráter pedagógico da avaliação, no sentido de consolidação
da aprendizagem, ainda não havia sido analisado e questionado. Durante muito tempo sua prática se
resumia na aplicação de exames com o propósito de medir o grau de conhecimento do aluno através
de questões objetivas, limitando-o a responder de acordo com o que era proposto, caracterizando a
memorização.

A avaliação é parte integrante do ensino aprendizagem, sendo essencial e determinante na formação
do aluno e na atuação do educador. Mas, embora tenha passado por diversas mudanças e adaptações,
o termo ainda está associado a provas e testes e isso é resultado de um processo histórico que se
iniciou com a chegada dos jesuítas e a introdução de um sistema de ensino conhecido popularmente
como Ratio Studiorum, onde constavam diversas práticas pedagógicas dentre as quais se destaca o
fato de que os alunos seriam examinados ao final de um ano letivo vigente.

Desse modo, iniciou-se em contexto escolar a utilização do exame como método avaliativo, porém
foi Comenius e La Salle que trouxeram novas reflexões acerca do método. De acordo com Esteban
(2001, p.31):

No século XVII surgem duas formas de institucionalizar o exame: uma vem
de Comenius que em 1657 o toma como um problema metodológico em sua
Didactica Magna, um lugar de aprendizagem e não de verificação da
aprendizagem; a outra defendida por La Salle em 1720 em Guia das Escolas
Cristãs, que propõe o exame como supervisão permanente [...].

Nesta perspectiva percebe-se que as intervenções de Comenius e La Salle foram significativas e se
perpetuaram ao longo do tempo, podendo ser identificadas até hoje; para o primeiro, se o aluno não
aprendesse, havia que se repensar o método, enquanto o segundo centra no aluno e no exame o que
deveria ser o resultado da prática pedagógica em que um ensina e o outro aprende, tendo o exame
como um método de supervisão e controle, o que ainda acontece atualmente.

Assim, observamos que com o passar do tempo a avaliação foi assumindo uma postura de controle
como defendia La Salle, passando a ser utilizada como método de punição e autoridade sendo mais
importante medir os resultados do que fazer com que todos aprendam sob diferentes ângulos e
perspectivas.

É notório que avaliar com base em exames, é um sistema que se perpetuou ao longo do tempo, sendo
a base de aprovação e reprovação de alunos em todo o mundo, porém em pleno século XXI,
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percebe-se que este modelo autoritário de avaliação é superficial e não leva em consideração a ampla
bagagem de conhecimento que o aluno pode possuir, mede apenas o que ele memorizou e não o que
ele compreendeu acerca do conteúdo, explorando apenas a teoria sem colocar em prática o seu
aprendizado. Embora hoje os exames não sejam mais o único recurso avaliativo, muitas escolas
ainda o utilizam como instrumento principal de avaliação, sem considerar a influência que este
método tem na formação do aluno.

De acordo com Vasconcellos (1998, p. 37, grifo do autor):

A prática da avaliação escolar chega a um grau assustador de pressão sobre
os alunos, levando a distúrbios físicos e emocionais: mal-estar, dor de cabeça,
“branco”, medo, angústia, insônia, ansiedade, decepção, introjeção de
auto-imagem negativa. Uma escola que precisa recorrer à pressão da nota
logo nas séries iniciais, em certamente, uma triste escola e não está educando,
é uma escola fracassada.

Com base na afirmação do autor é possível observar que os alunos podem reagir de formas diferentes
diante de uma prova, mesmo sendo bom em determinada disciplina ele pode ter um resultado
negativo diante de um exame avaliativo, por se sentir pressionado e até pelo peso e quando falamos
de séries iniciais as consequências podem ser ainda maiores, gerando problemas psicológicos e
emocionais.

Para Esteban (2001, p. 17-17):

A avaliação feita pelo professor se fundamenta na fragmentação do processo
ensino/aprendizagem e na classificação das respostas de seus alunos e alunas,
a partir de um padrão predeterminado [...] a avaliação escolar, nesta
perspectiva excludente, silencia as pessoas, suas culturas e seus processos de
construção de conhecimentos; desvalorizando saberes fortalece a hierarquia
que está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados,
percam sua existência e se confirmem como a ausência de conhecimento.

Nesta perspectiva, observa-se que a prova por si só não é suficiente para avaliar o nível de
conhecimento do aluno, pois, ela limita-se a testar apenas o que é colocado em questão pelo
educador, sem possibilitar o questionamento e a troca de experiências. E diante dos avanços
tecnológicos e das mudanças que ocorrem em nosso dia a dia, esse método por si só já não atende às
necessidades sociopedagógicas dos envolvidos no processo educativo, é preciso ir além, avaliando o
aluno em todas as suas potencialidades.

Desta forma, e considerando a avaliação no contexto escolar, ainda percebemos indícios de um
sistema avaliativo tradicional baseado em exames e provas, que mais são mecanismos de reprodução
do que de aprendizado.

Segundo Luckesi (2003, p,18):

Pais, sistema de ensino, profissionais da educação, professores e alunos,
todos têm suas atenções centradas na promoção, ou não, do estudante de uma
série de escolaridade para outra. O sistema de ensino está interessado nos
percentuais de aprovação/reprovação do total dos educandos; os pais estão
desejosos de que seus filhos avancem nas séries de escolaridade; os
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professores se utilizam permanentemente dos procedimentos de avaliação
como elementos motivadores dos estudantes, por meio da ameaça; os
estudantes estão sempre na expectativa de virem a ser aprovados ou
reprovados e, para isso, servem-se dos mais variados expedientes. O nosso
exercício pedagógico escolar é atravessado mais por uma pedagogia do
exame que por uma pedagogia do ensino/aprendizagem.

Neste sentido, é possível perceber a necessidade de reformular os métodos avaliativos, buscando
desenvolver no aluno suas capacidades por meio de instrumentos diversificados uma vez que a prova
por si só não é suficiente para observar se o aluno compreendeu de fato um conteúdo, é preciso ir
além, fazendo-o transcender a barreira do conhecimento, estimulando o seu senso crítico e
preparando-o para os desafios do mundo contemporâneo, e para isso o educador precisa estar atento
às necessidades individuais de cada aluno e preparado para planejar e projetar avaliações complexas
e dinâmicas que vão além de uma prova, para dar sentido e aplicabilidade ao que é aprendido.

2.1 PRINCIPAIS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS

Atualmente o educador tem a sua disposição um leque de possibilidades de avaliação, permitindo-o
atribuir nota ao aluno mediante diferentes mecanismos avaliativos, podendo analisar o aprendizado
do educando de forma mais ampla e significativa, pois, o aluno pode não se sair bem em uma prova
escrita, mas, pode ter um resultado positivo diante de um trabalho oral.

São inúmeros os instrumentos avaliativos usados atualmente, sendo os mais comuns: a prova, o
trabalho em grupo e individual, a observação, o portfólio. Para maior entendimento e conhecimento
faremos sucinta descrição dos principais e mais utilizados instrumentos avaliativos.

A prova é o instrumento mais antigo e utilizado quase com unanimidade em todas as escolas e níveis
de ensino, visto que, para muitos é uma forma de avaliação precisa e de fácil aplicação e correção.
Segundo Vasconcellos (1998, p.125, grifo do autor) alguns motivos podem contribuir para a
utilização da prova como instrumento avaliativo:

É mais cômodo (permite um tempo para “respirar”, corrige tudo de uma vez,
etc.); o docente tem a visão de que “sempre foi assim”; não percebe a
necessidade de mudar; não sabe como fazer diferente; sente-se segura assim,
já que há uma legitimação social para este tipo de prática (especialmente em
termos de preparação para os exames); existe a possibilidade de usá-lo como
ameaça para o aluno (forma de controle do comportamento); e localiza o
problema no aluno, não se questiona o processo.

Diante desta concepção, percebe-se que a prova ainda é tida como um instrumento avaliativo de
peso, não apenas pela facilidade em sua aplicação e correção, mas também por muitos considerá-la o
único meio viável de verificação da aprendizagem, pois, para alguns educadores é por meio dela que
se pode medir o nível de conhecimento do aluno e se de fato ele compreendeu o assunto estudado,
porém, o que muitos esquecem é que a prova tem sido rotulada como um mecanismo de aprovação
ou reprovação, por ser atribuída a ela, a nota maior, o que acaba pressionando o aluno a decorar
determinado assunto apenas para passar de ano e não estudar para adquirir conhecimento.

É com base neste pressuposto que se deve repensar os modelos de avaliação, não com o propósito de
excluir a prova, mas, modificar sua aplicação, utilizando-a como um suporte pedagógico capaz de
nortear o educador e compreender os motivos dos erros e como sanar as dificuldades de seus alunos.
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O trabalho em grupo é o modelo de avaliação que tem sido comumente utilizado nos dias atuais, é
uma forma de estimular a pesquisa, o estudo e a cooperação, fazendo com que o aluno busque o
conhecimento além da sala de aula e do que lhe é proposto no livro didático, instigando a
investigação, o estudo, a análise e a reflexão, e quando o aluno é levado a apresentar o trabalho este
resultado pode ser ainda mais satisfatório, pois, vai permitir a exposição de ideias e o levantamento
de questionamentos, possibilitando a troca de informações e a construção de um aprendizado mais
significativo.

Discutindo essa questão, Moro (1984, p. 7) acrescenta:

Na construção cognitiva, cada fator do desenvolvimento exerce uma ação,
mas não suficiente à ocorrência daquele processo construtivo. Porém,
Perret-Clermont defende que uma situação de interação social, enfatizando o
denominado conflito sócio cognitivo, privilegia o progresso operatório.

Deste modo o trabalho em grupo pode facilitar o progresso do aluno, estimulando a socialização e o
desenvolvimento de diversas capacidades e habilidades, além de permitir a socialização e a
comunicação.

A observação é um instrumento constantemente presente em sala de aula, o educador está sempre
observando o educando, o seu comportamento, o seu desenvolvimento, a sua participação, a sua
interação, é uma ação frequente que permite “[...] melhor conhecer o comportamento de seus alunos,
identificando suas dificuldades e avaliando seu desempenho nas várias atividades realizadas e seu
progresso na aprendizagem” (HAYDT, 1988, p. 123). Este mecanismo é de fundamental importância
para compreender o aluno em sua totalidade, permitindo não só conhecê-lo, mas, identificar
possíveis dificuldades e orientá-lo no desenvolvimento de suas habilidades e competências.

A referida autora acrescenta:

Os dados obtidos através da observação podem ser usados de forma
proveitosa na apreciação do resultado do aproveitamento escolar do aluno,
como também para o aperfeiçoamento do trabalho didático em sala de aula,
pois, a partir das conclusões de suas observações, o professor pode introduzir
modificações para adaptar os conteúdos curriculares e melhorar as estratégias
de ensino. (HAYDT, 1988, p. 126)

Assim, entendemos a importância da observação como forma de avaliação, porque possibilita ao
educador diagnosticar as possíveis dificuldades e buscar estratégias diversificadas para atender às
necessidades do educando.

O portfólio consiste na seleção de trabalhos realizados pelos alunos em um certo período, o que
permite ao educador identificar os avanços destes.

Segundo Hoffmann (2005, p. 133, grifo do autor):

Um portfólio torna-se significativo pelas intenções de quem o organiza. Não
há sentido em coletar trabalhos dos alunos para mostrá-los aos pais ou como
instrumento burocrático. Ele precisa construir-se em um conjunto de dados
que expresse avanços, mudanças conceituais, novos jeitos de pensar e de
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fazer, alusivos à progressão do estudante. Essa “coleção” irá expressar,
implicitamente, o valor conferido ao professor a cada um desses momentos.
Reúnem-se expressões de sentido do aluno que servem para subsidiar e
complementar a análise de sua progressão.

Esse instrumento é um importante aliado para o educador, pois, permite avaliar o aluno mediante seu
desempenho ao longo dos trabalhos executados, identificando os pontos positivos e negativos em seu
processo de formação, possibilitando ter uma visão mais ampla acerca do desenvolvimento das
habilidades e competências destes, assim como as capacidades adquiridas neste processo.

Enfim, são inúmeros os instrumentos avaliativos que o educador tem hoje à sua disposição, mas, que
precisam ser planejados e adaptados à realidade de cada escola.

Acerca dos instrumentos Luckesi (2003, p.10, grifo do autor) ressalta:

Isso implica que os instrumentos: a) sejam adequados ao tipo de conduta e de
habilidade que estamos avaliando (informação, compreensão, análise, síntese,
aplicação...); b) sejam adequados aos conteúdos essenciais planejados e, de
fato, realizados no processo de ensino (o instrumento necessita cobrir todos
os conteúdos que são considerados essenciais numa determinada unidade de
ensino-aprendizagem); c) adequados na linguagem, na clareza e na precisão
da comunicação (importa que o educador compreenda exatamente o que se
está pedindo dele); d) adequados ao processo de aprendizagem do educando
(um instrumento não deve dificultar a aprendizagem do educando, mas, ao
contrário, servir-lhe de reforço do que já aprendeu. Responder as perguntas
significativas significa aprofundar as aprendizagens já realizadas.).

Com base nesta ótica, compreende-se que o mais importante é que os instrumentos avaliativos a
serem utilizados estejam de acordo com o objetivo proposto e que atenda às necessidades de cada
aluno, buscando prepará-los para o mundo, avaliando-os mediante seu crescimento intelectual e
social.

Segundo Berger (2002, p.93):

Para que a avaliação constitua uma atividade processual e orientadora, há
necessidade de o educador ter clareza sobre os instrumentos disponíveis, suas
vantagens e limitações. De acordo com os propósitos que tem a vista, saberá
escolher o(s) mais adequado(s), pois a eficiência deste(s) está atrelada ao
conhecimento de quem o(s) utiliza e ao uso que dele(s) se faz.

Conforme o autor mencionado é preciso que o educador tenha clareza na escolha dos instrumentos
utilizados, pois, não basta apenas aplicá-los em sala de aula, é necessário antes de tudo um
planejamento minucioso sobre o objetivo a ser atingido e se realmente está de acordo com as
necessidades e a realidade dos alunos, só assim a avaliação será algo prazeroso e terá o efeito
desejado.

3. O PAPEL DO PROFESSOR COMO AVALIADOR

Avaliar não é uma tarefa fácil, exige preparação e atenção por parte dos educadores, que muitas
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vezes se utilizam da prova por considerá-la prática e objetiva, porém, o verdadeiro sentido da
avaliação está em criar possibilidades para que o aluno demonstre seu conhecimento de forma
diferente, seja por meio de um debate, de um trabalho ou de uma apresentação.

De acordo com Hoffmann (1998, p.70):

Muitos professores revelam a sua impossibilidade de desenvolver processos
avaliativos mediadores, porque estão cercados por normas classificatórias
exigidas pelas escolas. Mas também se percebe a sua dificuldade em alterar
sua prática por falta de subsídios teóricos e metodológicos que lhe deem
segurança para agir de outra forma.

A partir desta concepção, observa-se que a avaliação é sem dúvida um desafio que requer do
educador esforço, preparação, dedicação e sobretudo um olhar diferenciado sobre seus alunos, pois,
avaliar não é simplesmente classificar como forma de aprovar ou reprovar, mas, principalmente
compreender os erros e as dificuldades para apresentar soluções que de fato contribuam com o
crescimento intelectual, pessoal e social do indivíduo.

Estamos diante de um mundo globalizado que ainda se utiliza da prova como método de seleção para
vestibulares, concursos públicos e empregos, e diante deste fato o sistema brasileiro de ensino atribui
uma importância significativa a este instrumento avaliativo, buscando preparar o aluno para o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e para os demais exames classificatórios que ele pode enfrentar
no decorrer de sua vida. Mas será que avaliar é simplesmente classificar? É esse dilema que deixa o
educador muitas vezes desnorteado e indeciso na hora de medir o aprendizado de seus alunos.

Pela avaliação, nós professores, muitas vezes, “matamos” nossos alunos,
matamos a alma bonita e jovem que eles possuem; reduzimos sua
criatividade, seu prazer, sua capacidade de decisão. E a seguir, reclamamos
que nossos alunos não são criativos. Como poderão ser criativos, se
estivemos, permanentemente, a estiolá-los aos poucos com nosso
autoritarismo arbitrário? (LUCKESI, 2003, p.76, grifo do autor).

Com base na visão do autor notamos o quanto este método interfere no desenvolvimento pleno do
aluno, limitando-o ao estudo memorizado de determinado conteúdo para elaboração de um exame
classificatório, sem pôr em prática o real aprendizado, sem possibilitar a expressão, a indagação e a
criação, e o educador é o responsável por este processo e, é a sua forma de avaliar que vai permitir
refletir sobre os resultados e mediar sua prática educativa, aperfeiçoando-a para melhor aquisição do
conhecimento do aluno, pois, avaliar é também criar oportunidade para que o aluno demonstre o que
aprendeu de diferentes formas. Ele pode não ser bem sucedido em uma prova, mas pode dominar o
conteúdo expressando-se verbalmente, assim como um aluno pode atingir uma nota máxima sem
dominar o assunto? É por essa razão que o professor precisa ter discernimento na hora de avaliar,
para não “cortar as asas” de seus alunos, mas orientá-los conforme seus limites.

Logo, o educador assume um papel de extrema importância no processo avaliativo, podendo gerar
resultados tanto positivos quanto negativos, dependendo de sua prática educativa e da forma como
avalia o aluno.

Assim, a avaliação é fator determinante no processo de aprendizagem do aluno, é por meio dela que
as habilidades e competências do educando são identificadas, sendo possível verificar o seu nível de
conhecimento e aperfeiçoar a prática educativa. É o meio pelo qual alunos e professores podem
observar possíveis erros e solucioná-los. Mas, para que a avaliação tenha de fato o resultado esperado
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é necessário que seja planejada e executada da melhor forma possível, pretendendo não apenas
classificar, mas sobretudo diagnosticar e possibilitar o desenvolvimento do aluno em toda a sua
potencialidade.

Segundo Libâneo (1994, p. 201-202):

A avaliação deve ajudar todas as crianças a crescerem: os ativos e os
apáticos, os espertos e os lentos, os interessados e os desinteressados. Os
alunos não são iguais, nem no nível socioeconômico nem nas suas
características individuais. A avaliação possibilita o conhecimento de cada
um, da sua posição em relação à classe, estabelecendo uma base para as
atividades de ensino e aprendizagem.

É com base neste conceito que percebemos o real valor da avaliação, que deve ser um instrumento
capaz de propiciar o crescimento de todos os alunos e não atingir apenas um grupo específico, o seu
propósito deve ir além da classificação e promover o desenvolvimento pleno do educando, levando
em consideração, seus limites, suas dificuldades e suas necessidades, buscando olhar para cada um a
partir de suas peculiaridades, mesmo que para isso a avaliação tenha que ser feita de forma
diversificada.

Vasconcelos (2016) relata que o ato de avaliar é uma temática que não está suficientemente
amadurecida tanto no discurso quanto nas práticas profissionais. Deste modo, é necessário repensar
nossas práticas pedagógicas e propor mudanças que de fato contribuam para a formação plena de
todos os alunos, pois, ainda temos muito a refletir e questionar sobre a avaliação.

Avaliar é sem dúvida um desafio, mas, hoje o educador tem a sua disposição um leque de
possibilidades que vão além da prova tradicional como: observação e registro, seminário, trabalho
em grupo, debate, análise descritiva, portfólio, prova oral ou dissertativa, autoavaliação e projetos,
que constituem apenas alguns dos inúmeros recursos que podem ser usados pelo professor e que
permitem um aprendizado mais significativo e duradouro. Esses métodos embora sejam mais
trabalhosos contribuem efetivamente para a formação do aluno em todas as esferas do conhecimento,
levando-o a pensar, refletir, criar e pôr em prática os seus saberes, trocando informações e
experiências imprescindíveis à sua formação como cidadão. E é justamente isso que almejamos dos
educandos, que não sejam capazes apenas de reproduzir, mas sobretudo de criar, modificar e inovar,
pois, assim como existem formas diferentes de ensinar e aprender, também devem existir formas
diferentes de avaliar conforme as dificuldades e necessidades de cada um.

Segundo Luckesi (2000, p.17):

A avaliação da aprendizagem não é e não pode continuar sendo a tirana da
prática educativa, que ameaça e submete a todos. Chega de confundir
avaliação da aprendizagem com exames. A avaliação da aprendizagem, por
ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva, diversa dos
exames, que não são amorosos, são excludentes, não são construtivos, mas
classificatórios. A avaliação inclui, traz para dentro; os exames selecionam,
excluem, marginalizam.

A partir deste pensamento, é possível observar que, para que a aprendizagem aconteça de forma
significativa é necessário que a avaliação seja inclusiva, dinâmica e construtiva, promovendo a
evolução dos alunos como um todo, fazendo da escola um ambiente acolhedor, onde os educandos
possam ser avaliados a partir do seu conhecimento, podendo expressá-lo de diferentes formas. É
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assim que a avaliação poderá assumir um papel além da classificação, sendo um recurso fundamental
no trabalho educativo, na formação do aluno e no desenvolvimento de suas habilidades e
competências.

Assim, falar da importância da avaliação é também falar de um instrumento essencial na educação
que constitui a base para a formação do aluno e o suporte para que o educador possa perceber os
erros e acertos do seu trabalho em sala de aula, sendo capaz de diagnosticar problemas e
solucioná-los, fazendo deste recurso um importante aliado na árdua tarefa de ensinar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das questões elucidadas neste texto é possível constatar a importância da avaliação na
atualidade e as mudanças que ainda precisam ocorrer para que se alcance o objetivo desejado, pois,
diante de tantos dilemas e embates que permeiam a prática educativa, faz-se necessário refletir e
analisar as metodologias de ensino para que este recurso atenda às necessidades de todos os
envolvidos no processo de aprendizagem, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do
aluno em todas as suas potencialidades.

A avaliação da aprendizagem é sem dúvida um desafio que vem sendo constantemente objeto de
estudo e análise dos educadores de uma forma geral, buscando compreender e articular propostas que
visem de fato à melhoria da atividade avaliativa e contribuam para que esta seja executada como
instrumento de construção de conhecimento sem limitar ou dificultar a aquisição do aluno, mas,
propiciar subsídios capazes de nortear o trabalho do professor e permitir o desenvolvimento das
habilidades e competências do educando em todas as esferas do saber humano.

É com base nos pressupostos utilizados no decorrer desse estudo que compreendemos a necessidade
de romper paradigmas e melhorar o sistema avaliativo para que a aprendizagem ocorra de forma
significativa e prazerosa, deixando de ser um mero instrumento classificatório para ser objeto de
transformação e construção de conhecimento. E o professor tem um papel fundamental neste
processo, pois é ele quem elabora, desenvolve e aplica a avaliação de acordo com as necessidades de
seus alunos, assim se torna necessário discutir as práticas avaliativas, refletir sobre a função do
educador e a visão que ele tem sobre a avaliação.

Enfim, é possível constatar que não existe uma fórmula pronta para o processo avaliativo, mas, um
conjunto de possibilidades que podem tornar o ato de avaliar mais dinâmico e construtivo, capaz de
tornar esse momento prazeroso e enriquecedor, fazendo da aprendizagem o seu objetivo principal.
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