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Resumo

Este artigo teve como objetivo compreender as concepções e ações dos professores diante a
avaliação da aprendizagem escolar no contexto de suas vivências em sala de aula. Para a coleta de
dados optamos pela entrevista semiestruturada, possibilitando compreender e revelar o sentido das
falas dos professores envolvidos na pesquisa. Para validação da coleta de dados, adotamos a técnica
de análise temática de Minayo (2008) como forma de atender a natureza qualitativa desta pesquisa,
uma vez as falas dos professores participantes, se relacionaram com a compreensão do objeto deste
estudo, a avaliação da aprendizagem escolar. O campo da coleta se constituiu em uma escola pública
estadual da Educação Básica, com a participação de dez professores do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental.

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem, professor, alunos

Abstract

This article aimed to understand teachers&39; conceptions and actions regarding the evaluation of
school learning in the context of their classroom experiences. For data collection we opted for the
semi-structured interview, making it possible to understand and reveal the meaning of the statements
of the teachers involved in the research. To validate the data collection, we adopted the thematic
analysis technique of Minayo (2008) as a way to meet the qualitative nature of this research, once the
speeches of the participating teachers were related to the understanding of the object of this study,
the learning assessment. school The collection field consisted of a state public school of Basic
Education, with the participation of ten teachers from 6th to 9th grade of elementary school.

Keywords: Learning Assessment, teacher, students

Resumen

Este artículo tuvo como objetivo comprender las concepciones y acciones de los docentes con
respecto a la evaluación del aprendizaje escolar en el contexto de sus experiencias en el aula. Para la
recopilación de datos, optamos por la entrevista semiestructurada, lo que permite comprender y
revelar el significado de las declaraciones de los docentes involucrados en la investigación. Para
validar la recopilación de datos, adoptamos la técnica de análisis temático de Minayo (2008) como
una forma de cumplir con la naturaleza cualitativa de esta investigación, una vez que los discursos de
los maestros participantes se relacionaron con la comprensión del objeto de este estudio, la
evaluación del aprendizaje. escuela El campo de recolección consistió en una escuela pública estatal
de Educación Básica, con la participación de diez maestros de 6 ° a 9 ° grado de primaria.

Palabras clave: Evaluación de aprendizaje, docente; estudiantes
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INTRODUÇÃO

Parece óbvio ou até mesmo comum, abordar a avaliação da aprendizagem no cenário da educação
escolar, visto que, inúmeros são os estudos que convergem para essa temática. Não seria nossa
intenção repetir tais estudos, mas o que nos chama a atenção, é que, a avaliação da aprendizagem
escolar por mais que represente um processo dinâmico, sobre a ótica de inúmeros instrumentos que a
compõe (simulados, estudos dirigidos, visitas em loco, relatórios, produções textuais, seminários),
converge nas provas a cultura da centralização de conteúdos de ensino e sobre estes os resultados
positivos ou negativos dos avanços os fracassos na aprendizagem.

Neste contexto, seria a avaliação da aprendizagem um mecanismo que sustenta uma aprendizagem
representativa ou um instrumento que classifica por meio de provas e notas o conhecimento dos
alunos?

Partindo dessas reflexões, buscamos neste artigo compreender como os professores atuantes no
ensino fundamental compreendem e agem diante a avaliação da aprendizagem escolar no contexto
das suas experiências profissionais em sala de aula.

Optamos na condução desta pesquisa pelo estudo qualitativo, defendido por Prodanov (2013) como
pesquisa de caráter explicativo e interpretativo, permitindo entender à natureza do fenômeno, a
avaliação da aprendizagem escolar na concepção dos docentes.

Como proposta para responder as reflexões e atingir o objetivo desta pesquisa, utilizamos como
instrumento para coleta de dados, entrevista semiestruturada na fundamentação de Manzini
(1990/1999) a qual possibilitou revelar as falas dos professores. Para a interpretação dos dados,
adotamos a técnica de análise temática de Minayo (2008) como forma de atender a natureza
qualitativa desta pesquisa, uma vez que revelados as falas dos professores, os sentidos e ações
participantes, se relacionam com a compreensão do objeto de estudo em questão, a avaliação da
aprendizagem.

Foram entrevistados 8 professores nas seguintes áreas: Matemática, Ciências, Português, Educação
Física, História, Geografia e Inglês e Artes. As entrevistas foram divididas em dois blocos de
perguntas. No primeiro bloco conceitos sobre a avaliação da aprendizagem e no segundo bloco as
ações didáticas e pedagógicas dos professores sobre estes conceitos.

1.PROVA PARA INFORMAR OU AVALIAÇÃO PARA
FORMAR: O PENSAR E O FAZER DOCENTE

A avaliação ainda é idealizada e vivenciada nas escolas como um mecanismo de sustentação do
sucesso ou do fracasso. A concepção das escolas hoje é de conservação da avaliação como forma de
classificação por meio de provas e notas, direcionadas sobre a concepção tradicional das práticas
pedagógicas que há décadas atuam no cenário escolar do país.

Essa concepção tradicional representa uma educação extremamente formal, exigindo do professor
verificar a aprendizagem do aluno, apresentando valores quantitativos nos resultados da
aprendizagem.

Esses resultados, constituídos através de provas e testes, muitas vezes não contribuem para o
conhecimento do aluno. O que se pesa é a memorização de conteúdos a serem testados, porque a
verdadeira avaliação não testa conhecimentos, ela contribui para o desenvolvimento intelectual do
educando, fundamental em seu processo de formação escolar.
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Em um traço tradicionalista, a avaliação nas escolas, representa o instrumento pedagógico mais
eficiente no nivelamento do conhecimento dos educandos, representado através da nota.

Segundo Oliveira (2006), tradicionalmente, a avaliação centraliza-se mais nos produtos ou resultados
da aprendizagem do que nos processos individuais dela, o que repercute sobre o que o educando
aprende, como utiliza os conhecimentos e de que forma se garantiu a aprendizagem.

Esses produtos ou resultados revelam-se através da nota, registrada sobre um período escolar
marcado por conteúdos explicativos e pouco exploratórios e que não garantirá, segundo alguns
autores, uma aprendizagem significativa, uma vez que o ato de avaliar não está em classificar este ou
aquele aluno como bom ou ruim através e provas. “A avaliação é feita de formas diversas, com
instrumentos variados, sendo o mais comum deles, em nossa cultura, a prova escrita” [...] (MORETO
2005, p.95).

Desse modo, sabemos que culturalmente a escola, no seu processo de ensino, revela os resultados da
aprendizagem dos alunos através de provas, testes ou exames. Essas resultam de um sistema
carregado de valores pelos quais impera o saber do professor em detrimento ao do aluno.

Esse tipo de avaliação classificatória, padronizada e hierarquizada, ocorre em momentos específicos
e datados; expostos no calendário escolar em dia e hora marcada para medir o conhecimento do
aluno, ou seja, culturalmente e de forma padronizada, o que vemos é uma folha de papel com dados
sistematizados que caracterizam perguntas conceituais sem a mínima relação com procedimentos e
atitudes.

O resultado que sairá desse contexto está diretamente atribuído aos estudos e dedicação de cada
educando, assim, a nota final é reflexo do esforço e não das visões de mundo vivida e aprendida na
escola e na sociedade.

Qualquer que seja o conceito dado à avaliação, ela não atua por si só; está sempre relacionada a uma
teoria, ou seja, é delimitada pelas concepções que fundamentam a proposta de ensino.

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesmo; está delimitada por uma determinada
teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio conceitual, mas está
dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de educação e, consequentemente, de
ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica. (CALDEIRA, 2000, p. 122)

Para ressaltarmos essas teorias no contexto das práticas pedagógicas, utilizamos os termos examinar,
classificar e qualificar defendida por alguns autores.

No que se refere a examinar, apontamos a concepção de Luckesi (2002), que defende que,
atualmente em nosso país, o sistema educacional exerce a prática dos exames escolares em
detrimento à avaliação da aprendizagem.

Para o autor supracitado, a prática dos exames ainda está impregnada sobre a concepção de avaliar
para examinar. Exames compostos na sua tradição de provas e estas carregadas de intencionalidades
na aptidão de saber ou não saber determinado conteúdo ministrado pelo docente ao longo de um
período.

Essa concepção representa, no universo educacional, uma tradição pedagógica que inicia sua
composição nos cursos de licenciatura e é reproduzida nas práticas diárias dos professores na sala de
aula.

A concepção da avaliação enquanto exames, dentro de um processo classificatório do sabe ou não
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sabe, representa uma tradição que em nada qualifica a aprendizagem e sim quantifica percentuais de
notas representadas nos boletins e provas.

Na concepção de avaliar para classificar, Perrenoud (1999) destaca que é a forma mais tradicional de
classificar o desempenho do aluno, declarando que a avaliação está, segundo a tradição pedagógica
na escola, associada à criação de hierarquias de excelência através de notas ou conceitos. Na visão
desse autor, as práticas de avaliação na escola brasileira são caracterizadas em dois tipos: a formativa
e a somativa.

No que se refere à lógica da avaliação somativa, Perrenoud (1999) afirma que tal prática avaliativa
representa os resultados produzidos pelos alunos, concretizando-se em notas. “Predomina nessa
lógica o viés burocrático que empobrece a aprendizagem, estimulando ações didáticas voltadas para
o controle das atividades exercidas pelo aluno, mas não necessariamente geradoras de
conhecimento”. (Perrenoud,1999 p. 173).

Ainda segundo Perrenoud (1999), na avaliação formativa, o que está em cena é o processo de
apropriação dos saberes pelo aluno, representada pela intervenção do professor, com objetivo de
proporcionar ajustes no ensino, inserindo o aluno em todo o processo de ensino e aprendizagem, ou
seja, há a participação do aluno em todo o processo e não apenas no fim.

(...) Muitas vezes observamos, tanto na sala de aula quanto nas propostas que chegam à escola, a
manutenção da prática de avaliação fundamentada na lógica classificatória e excludente, ainda que a
prática adquira uma aparência inovadora e que o conceito de avaliação escolar associado à
quantificação do rendimento do/a aluno/a seja objeto de inúmeras e profundas críticas.
(ESTEBAN,2001,p. 121).

Dessa forma, a avaliação se constitui em um novo olhar sobre o processo da aprendizagem,
considerando as visões de mundo dos alunos e não somente o que foi transmitido enquanto conteúdo
programático.

Nesta visão a avaliação da aprendizagem escolar deixa de ser um acúmulo de informações e passa a
ser um instrumento de formação para o aluno

Procedendo desta forma, o docente se envolve em um contexto qualitativo e não quantitativo, ou
seja, os resultados obtidos a partir da avaliação da aprendizagem escolar não se limitam a soma de
notas e sim na perspectiva de garantir que a aprendizagem seja significativa para o aluno.

Desse modo, para que uma avaliação seja de fato um processo transformador na tomada de decisões,
são essenciais procedimentos que favorecem a formação plena (pessoal e profissional) do aluno.

Nesse contexto, se faz necessário mapear o perfil dos alunos, reconhecendo e respeitando as
habilidades de cada um, a fim de selecionar os objetivos referentes às várias áreas do conhecimento,
os conteúdos, os métodos e as estratégias.

[...] avaliação só faz sentido se favorecer a aprendizagem. Todavia, não se realiza aprendizagem
qualitativa, sem avaliar. Quando se combate o tom classificatório, [...] pretende-se, no fundo, superar
abusos da avaliação, no que estamos todos de acordo, mas não se poderia retirar daí que avaliação,
em si, não é fenômeno classificatório. Será mister distinguir acuradamente entre abusos da
classificação, de teor repressivo, humilhante e punitivo, e efeitos classificatórios implicados em
qualquer processo avaliativo, também quando dito qualitativo. (LUCKESI,2002, p.23).

Sendo assim, a avaliação não é uma ação pontual, programada em dia e horário específico, a fim de
aferir o conhecimento. Ela é processual e feita continuamente com objetivos definidos e
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metodologias que levam a uma ação de construção, reconstrução e retroalimentação do saber
proposto e trabalhado no âmbito escolar pelos agentes envolvidos.

O professor assume o papel de investigador; de esclarecedor; de organizador de experiências
significativas de aprendizagem. Seu compromisso é o de agir refletidamente, criando e recriando
alternativas pedagógicas adequadas a partir da melhor observação e conhecimento de cada um dos
alunos, sem perder a observação do conjunto e promovendo sempre ações interativas (HOFFMANN,
2010, p.18).

Porém, a realidade dos professores, em nosso sistema de ensino, inviabiliza, na maioria das vezes,
organizar e planejar melhor a sua ação pedagógica diante da avaliação da aprendizagem escolar de
forma interativa.

São vários os condicionantes que levam a essa realidade, mas o que de fato caracteriza esse tipo de
ação pedagógica são as exigências curriculares no cumprimento do conteúdo programático dentro do
calendário escolar estabelecido pelos sistemas de ensino, o que de certa forma acaba impondo
limitações ao professor no direcionamento de ações pedagógicas qualitativas sobre a avaliação.

Sabemos que realidade docente é marcada por fatores que muitas vezes impossibilitam o professor a
exercer um processo avaliativo dinâmico e formativo, não que estejamos justificando os fatores
quantitativos sobre os qualitativos, apenas deixamos uma reflexão com objetivo de incentivo para
futuros estudos sobre este viés. Não estamos deixando lacunas e sim provocações que atendam
outros objetivos de estudo.

2. CAMINHOS METODOLÓGICOS

Optamos na condução dessa pesquisa pelo estudo qualitativo, defendido por Prodanov (2013) como
pesquisa de caráter explicativo e interpretativo, permitindo entender a natureza do fenômeno social
em constante transformação.

Conforme Lüdke e André (1987)

A pesquisa qualitativa em ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu
principal instrumento [...] a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador
com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de
campo. [...] Como os problemas são estudados no ambiente em que eles ocorrem naturalmente, sem
qualquer manipulação intencional do pesquisador (LÜDKE E ANDRÉ, 1987, p.11)

O ambiente natural, o qual é mencionado pelos autores, ocorreu em uma escola pública da rede
estadual. Este ambiente natural para a coleta de dados teve como suporte os princípios investigativos
da fenomenologia que de forma geral, é uma corrente filosófica que assegura o sentido dado ao
fenômeno.

Para tanto, a opção pelo caminho da fenomenologia no desenvolvimento da pesquisa foi constituída
através da seguinte pergunta: como o professor concebe e age sobre a avaliação da aprendizagem
escolar?

Bicudo (2005) reforça a escolha pelo caminho fenomenológico ao afirmar que a interrogação se
relaciona ao estado de dúvida crucial para o pensar filosófico e caminha em direção da verdade como
evidência e manifestação.
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Quando a questão investigada é assumida como uma interrogação, delineia-se também uma escolha
por um modo de fazer pesquisa. Descarta-se a possibilidade de realizar uma verificação pautada em
exatidão e objetividade e escolhe-se fazer um movimento de apropriação daquilo que se quer saber,
constituindo um rigor que não é estatístico, mas sim expresso no “ (...) cuidado que se tem ao
proceder à busca pelo interrogado (...) ”. (BICUDO,2005, p.11)

Essa afirmação do autor significa que a apropriação da interrogação delimitou a maneira como se
constituiu o objeto investigado na nossa pesquisa, ou seja, diante das falas dos professores foram
evidenciadas seu saber fazer diante a avaliação da aprendizagem escolar no cotidiano das suas
experiências em sala de aula com alunos com deficiência intelectual.

Deste modo, ao compreender o que sabem os docentes a partir de suas experiências profissionais em
sala de aula, o significado dessas revelações representa seu modo de ver e interagir com o ambiente.
“Assim, a pesquisa desenvolvida sob o enfoque fenomenológico procura resgatar os significados
atribuídos pelos sujeitos ao objeto que está sendo estudado” (GIL, 2005,p.14).

Para buscarmos esses significados optamos pelo Estudo de Caso, defendido por YAN (2005, p.32)
como um “estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade”.

Diante do exposto, reforçamos a escolha do Estudo de Caso pelo fato de que a escola pública da rede
estadual de ensino onde foi realizada a coleta de dados chamou a nossa atenção pelo fato que a prova
como um dos instrumentos do processo avaliativo obtinha maior peso sobre os resultados da
aprendizagem dos alunos.

Portanto, ao compreender o saber fazer do professor dentro da perspectiva da avaliação da
aprendizagem escolar de alunos com deficiência intelectual, buscamos com a fenomenologia o
sentido dado às falas dos sujeitos dentro do seu cotidiano profissional, da sua vivência; e como essas
falas foram de fato experienciadas no ensejo da sala de aula.

2.1 A coleta de dados

Para compreensão destes objetivos, buscamos a partir da entrevista semiestruturada de Manzini
(1990/1991) Para tanto, utilizamos para a coleta dos dados entrevista semiestruturada na
fundamentação de Manzini (1990/1991)

a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro
com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias
momentâneas à entrevista. Segundo esse autor, na execução da entrevista semiestruturada podem
surgir informações de forma mais livre, sendo que as respostas não se limitam a um padrão de
alternativas. [...] (MANZINI, 1990/1991,p.154).

Dessa forma, o autor supracitado, destaca a importância na elaboração de um roteiro de perguntas
bem planejado que de fato atinjam os objetivos da pesquisa. O roteiro nortearia, não somente a coleta
das informações direcionaria o pesquisador na organização para o processo de interação bem
sucedida com o entrevistado.

Manzini (2003), faz várias recomendações sobre a elaboração de roteiros para entrevista
semiestruturadas, dentre elas, podemos citar a).cuidados quanto à linguagem; b).cuidados quanto à
forma das perguntas; e c).cuidados quanto à sequência da perguntas nos roteiros.

Desta forma tivemos como roteiro as seguintes perguntas:
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Para você professor, o que vem a avaliação da aprendizagem escolar?

Como é caracterizada sua avaliação da aprendizagem?

Desse modo, o roteiro representou uma alternativa pela qual nossa pesquisa se estruturou na coleta
de dados para o processo de interação com os entrevistados e consequentemente o alcance aos
objetivos da pesquisa.

Para análise da coleta de dados a partir do roteiro definimos como categoria para a análise dos dados,
avaliação da aprendizagem.

Para Minayo (2008), a palavra categoria

[...] se refere a um conceito que abrange elementos ou aspectos com características comuns ou que se
relacionam entre si. Essa palavra está ligada à ideia de classe ou série. As categorias são empregadas
para se estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos,
ideias ou expressões em torno um conceito capaz de abranger tudo isso. (MINAYO, 2008, p. 70)

De acordo com o autor supracitado, este tipo de procedimento pode ser utilizado em qualquer tipo de
análise em pesquisa qualitativa, sendo que as categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de
campo ou a partir da coleta de dados.

Adotamos como técnica a Análise Temática que segundo Minayo (2008), sobre o ponto de vista que
é a melhor forma para atender a investigação qualitativa, uma vez que o tema representa uma
afirmação sobre um assunto, ou seja, expressa os significados ocultos trazidos pelos sujeitos da
pesquisa.

Realizamos uma leitura e releitura do material obtido na entrevista, categorizando frases a partir de
conceitos existentes na fundamentação teórica da pesquisa, sempre garantindo a legitimidade na
transcrição, extraindo falas relacionadas a objetivo da pesquisa.

3.ANÁLISE E DISCUSSÃO: AVALIAÇÃO
DA APRENDIZAGEM ESCOLAR
No processo de investigação, as revelações dos professores envolvidos na pesquisa proporcionaram
compreender o saber individual de cada um nas suas vivências diárias em sala de aula, na promoção
da avaliação para o aluno.

Através do eixo temático, obtivemos as categorias de análise, fundamentais para as revelações dos
sentidos dados as falas dos professores: Provas e Avaliação.

Um grupo de seis professores compreende a avaliação dentro de um enquadramento de provas e
notas, direcionando suas visões em uma característica avaliativa somativa.

Eu vejo que avaliar é testar a partir de determinados conteúdos [...] percebo que, ao longo dos meus
20 anos, a avaliação ainda não é ideal porque a gente avalia com testes ou provas como quiser
chamar. [...] O formato de avaliação que temos na escola não nos dá as garantias de aprendizagem
necessária, apenas notas. [...] Eu até faço algumas vezes uma avaliação dentro da visão dos alunos.

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

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Mas pontuar é o que mais fazemos na sala de aula com notas. PROF. B

Para mim, a avaliação é a soma de tudo que ele fez durante a unidade. Você como professor sabe
disso. A gente faz atividades, trabalhos, apresentações e atribui pontos por isso. Chega no resultado
final da unidade a gente soma tudo com a prova e dá a nota, é assim que funciona, diga se não é.
Estou mentindo? [...].PROF. C.

No meu caso acho que a avaliação é soma diária de tudo que os alunos fazem durante a unidade. Eu
pego as atividades, passo trabalho, apresentações, resumos e depois somo com a prova e dou o
resultado final. É assim que o regimento da escola determina, atividades extras mais a prova. A
avaliação sempre foi assim. Até na faculdade. PROF. E

Eu faço geralmente a maior pontuação com a prova. Eu passo diversas atividades para ver o
desenvolvimento dele, mas a nota vem principalmente a partir da prova. A cultura da avaliação
ainda é essa, prevalece os conhecimentos que está no livro e no que expliquei em sala de aula. No
final faço uma revisão e peço para eles estudarem para a prova. [...].PROF. G

A avaliação é feita pela prova. Assim sempre foi. Deste a faculdade até aqui a avaliação sempre foi
vista como prova. Passamos trabalhos, pesquisas, atividades e resumos, mas tudo sempre com o
olhar para a prova, não tem jeito. PROF. F

Nos confirma essa visão da avaliação enquanto provas e notas, Gonçalves; Sagatio (2009) a [...] “O
que vivenciamos na atual prática escolar é a tradução da nota por meio apenas dos ‘‘acertos’’, onde é
realizada a média de notas transformando símbolos qualitativos em quantitativos’’ ( p.9).

As revelações dos seis professores representam um modelo educacional da avaliação somativa,
caracterizada por provas e notas no final de cada período ou unidade avaliativa, persistindo em um
padrão de classificação.

Ainda segundo Luckesi (2003) os exames ainda estão impregnados sobre a concepção de avaliar para
examinar. Exames composto na sua tradição de provas e estas carregadas de intencionalidades na
aptidão de saber ou não saber determinado conteúdo ministrado pelo docente ao longo de um
período.

[...] “Quem sabe o conteúdo faz uma boa prova. Os que não estudaram com certeza ficarão com
notas ruins”. PROF. C

Essa reprodução de examinar o conhecimento do aluno através de provas garante apenas um
nivelamento entre aqueles que obtiveram êxito sobre daqueles que não apresentaram o conhecimento
necessário. Essa tradição enraizada no chão da escola é para o sistema educacional a opção mais
representativa na quantificação de notas e resultados.

A concepção da avaliação enquanto exames, dentro de um processo classificatório “do sabe ou não
sabe” representa uma tradição que em nada qualifica a aprendizagem e sim quantifica percentuais de
notas representadas pelas provas. [...] “O resultado final na avaliação vai ser a nota através da
prova” [...]. PROF. F

Evidenciamos assim um sistema somativo com provas e notas, uma forma tradicional de classificar o
desempenho do aluno, criando uma hierarquia de excelência através de notas ou conceitos,
Perrenoud (1999).

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

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Nesse sentido, Esteban (2001) observa que, na escola e na sala de aula, o que se relevam são
avaliações classificatórias e excludentes. “[...] ainda que a prática adquira uma aparência inovadora e
que o conceito de avaliação escolar associado à quantificação do rendimento do/a aluno/a seja objeto
de inúmeras e profundas críticas”. (p. 121).

Nesse contexto, “predomina nessa lógica o viés burocrático que empobrece a aprendizagem,
estimulando ações didáticas voltadas para o controle das atividades exercidas pelo aluno, mas não
necessariamente geradoras de conhecimento.” (PERRENOUD, 1999 p. 173). [...] “ é assim que faço,
somo tudo que ele fez durante as aulas e depois e depois junto com a prova. “Pego as pontuações que
os alunos conseguiram durante a unidade e no final junto com a nota da prova, quem tirar nota boa
conseguiu entender o assunto”. [...]. PROF.B

Dois professores concebem a avaliação como um processo de formativo, ao passo que revelaram
suas concepções e ações durante as aulas.

Bom, eu penso que, avaliar é mediar à aprendizagem. Um exemplo, através de um retorno daquilo
que eles aprenderam, eu faço tipo um debate e dali percebo se o conteúdo foi significativo ou não.
Com isso eu retorno o conteúdo. Eu posso até avaliar o aluno por uma nota, mais que essa nota não
seja apenas resumida a uma prova. É muito trabalhoso avaliar assim porque temos turmas grandes,
o cansaço também pesa, mas tento fazer minha parte.[...]. PROF. A

Para mim, eu acho que não deve ser somente através da nota deve ser contínua deve ser o ano todo
através da realidade do aluno. É uma dinâmica. Eu mesmo faço interações entre eles, trabalhos em
sala porque aí eles discutem entre eles o que foi feito e cada um corrige possíveis falhas. É difícil
sabe. Porque o que a gente vê é somente provas que cansam e em nada contribuem. Eu acho que é
um retorno do que a gente tenta passar para o aluno e é algo contínuo, diário, não é somente com
uma prova.[...] PROF. H

Para esses professores, a avaliação representa uma ação contínua com objetivo de compreender o
desenvolvimento dos alunos. Um perfil de formação e não de informações acumulativas, recaindo
sobre somativa de notas. Constata-se que os professores de forma subjetiva promovem ações em
contexto de avaliação formativa.

[...] “ é isso mesmo, a avaliação com eles é feita no dia a dia. É uma soma das minhas ações e das
deles. Não estou dizendo que estou dando a prova já feita para eles. No dia da bendita prova, eles já
estão familiarizados com tudo aquilo que foi produzido durante a unidade. Não existe surpresas de
questões como era no nosso tempo de estudante, lembra? PROF. A

Sustenta essa ideia Perrenoud (1999) ao expor que, na avaliação formativa, o que está em cena é o
processo de apropriação dos saberes pelo aluno, representado pela intervenção do professor com
objetivo de proporcionar ajustes no ensino, inserindo o aluno em todo o processo.

Essa concepção de avaliação formativa foi perceptível com grande nitidez quando os professores A e
H revelaram com maior profundidade suas ações sobre a avaliação:

“[...] avaliar o aluno no meu entendimento representa um ato de formá-lo intelectualmente para a
sociedade, prepará-lo e não impor somente conteúdos para informar e memorizar. [...] É uma ação
de participação minha e dos alunos. Eu não posso e não estou sozinha na avaliação. O que
proponho enquanto aprendizagem sobre o conteúdo deve representar para o aluno uma situação a
ser enfrentada e não uma soma de conhecimentos sem objetivos de desenvolver o sendo crítico deles.
PROF. A
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[...] “ eu vejo a avaliação enquanto construção diária com o aluno. Não existe avalição somente
com o professor, até porque a avaliação é para o desenvolvimento deles. Eu não pego o aluno de
surpresa na prova, ela já vai tranquilo responder a mesma, porque durante a unidade foram sendo
construídas as situações pelas quais os alunos podem responder” PROF. H

Essa lógica é defendida por Hadji (2001) ao apresentar que uma avaliação não precisa apoiar-se em
nenhuma padronização metodológica para ser formativa. Basta apenas que o processo seja feito
através do ensino (professor) e da aprendizagem (aluno), numa relação de participação e não
hierarquização.

O fato de propor uma avaliação centrada na aprendizagem não elimina a existência da prática das
provas mesmo que o professor realize um processo avaliativo dinâmico e flexível. [...]“olhe eu faço
uma avaliação dinâmica, onde o aluno é o principal elemento, mas eu vou confessar, as vezes é
difícil, turmas lotadas e não dá para a todo momento dinamizar. Às vezes me pego no tradicional.
PROF. H

O professor H revelou que realiza um processo avaliativo dinâmico, porém, disse que o número
elevado de alunos na turma muitas vezes impossibilita a realização de uma interação plena.

Não podemos enquadrá-lo de forma contraditória e sim em uma situação de condições de trabalho
que por vezes leva a dispor da prova como recurso. Parece-nos que, quando as circunstâncias não são
favoráveis, o professor recorrer às provas em um viés de qualificar e quantificar, mas, sem dúvidas,
revela ações pedagógicas de fundo tradicional.

Os estudos de Esteban (2001) confirmam nossa constatação ao afirmar que a construção de um
modelo misto (ora qualitativo, ora quantitativo), mantendo nas entrelinhas a perspectiva do modelo
quantitativo, não representa uma real transformação do padrão da avaliação enraizada no sistema
educacional. (...) “Muitas vezes observamos, tanto na sala de aula quanto nas propostas que chegam
à escola, a manutenção da prática de avaliação fundamentada na lógica classificatória e excludente,
ainda que a prática adquira uma aparência inovadora”(ESTEBAN, 2001, p.121).

Nessa concepção, percebemos que muitas vezes ocorre a incorporação da linha qualitativa dentro da
proposta da avaliação da aprendizagem, porém, essa incorporação ainda não é suficiente para a
reconstrução de prática avaliativa que de fato qualifique o saber sem a padronização de quantificar
para classificar.

Os professores A e H concebem a avaliação como um processo de mediação e interação com o
aluno. Para eles, no decorrer das práticas de ensino na sala de aula, o professor deve rever sua
atuação a fim de garantir uma avaliação real e concreta sobre o que foi ensinado e o que foi
aprendido.

O professor H impôs em sua fala uma atuação de total interação com os alunos, a fim de corrigir
possíveis falhas. Cabe destacar que, na resposta dada por este professor, existe uma visão crítica em
relação à cultura das escolas “[...] você pega um regimento da escola que obriga a fazer prova,
dividindo a pontuação em trabalhos etc. [...] Sabe o que faço? Minha prova é construída no dia a dia
com os alunos no que produzem durante a unidade”.

Notamos que esses professores, ao conduzirem suas ações avaliativas de forma contínua dentro de
um processo de interação com os alunos, por mais que recorram às provas, apresentam uma ruptura
no tradicionalismo que envolve o ato de avaliar.

Esse conhecimento a partir da avaliação só poderá ser constituído se, em suas ações didáticas e
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pedagógicas, o professor focalizar a aprendizagem do aluno, ou seja, “a avaliação da aprendizagem,
em seu sentido pleno, só será possível na medida em que se estiver efetivamente interessado no
aprendizado no aluno” (HOFFMANN 2010, p. 99).

Não podemos negar que a avaliação da aprendizagem escolar é um instrumento didático e
pedagógico de grande relevância no contexto da educação escolar. Seu campo de influência
repercute na sala de aula, na escola, na comunidade e na sociedade em geral, uma vez que se esperam
dela resultados, e a partir destes, as consequências para a tomada de decisões. Decisões compostas
por reavaliar, rever, reconduzir, avançar, reconsiderar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por mais simples ou repetitivo que parece o tema, as revelações dos professores permitiu, identificar,
analisar e compreender as falas destes em relação ao processo avaliativo da aprendizagem escolar,
contribui ainda mais para novas discussões acerca do tema.

Nas exposições das falas, percebemos que dos oito professores entrevistados, seis possuem traços
tradicionalista sobre o ato de avaliar.

Esta visão tradicional, sobre o conhecimento do aluno através de provas promove apenas um
aplanamento entre aqueles alunos que obtiveram bons resultados daqueles que não apresentaram o
conhecimentos satisfatórios mediante a prova. Uma pedagogia magistral ainda defendida por alguns
professores, sendo uma opção mais representativa na quantificação de notas e resultados.

Para dois dos professores entrevistados a avaliação possui uma função essencial na aprendizagem.
Na concepção destes, o processo avaliativo diversificado proporciona o desenvolvimento das
potencialidades e protagonismo necessários para o educando. Uma concepção mediadora e formativa
que permite a participação do educando nas ações avaliativas, a fim de garantir a autonomia do ser
pensante envolvido no processo de da aprendizagem.

Cabe a cada docente busca os procedimentos capazes de alicerçar o ato avaliativo em especial as
provas, numa postura reflexiva, argumentativa, que conduz o discente a realização de suas
habilidades e desenvolvimento de suas competências.

Portanto, o papel do professor no processo avaliativo é valorizar a interação e construção que o aluno
com deficiência possui com o mundo. Em sua atuação, o docente precisa acompanhar a
aprendizagem desse aluno, compreendendo seus limites e ampliando suas possibilidades de
desenvolvimento para uma vida em sociedade.

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

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



REFERÊNCIAS

BICUDO, M. A.V. Pesquisa Qualitativa: significados e a razão que a sustenta. In: Revista
pesquisa qualitativa. Ano 1, n.1. São Paulo: SE&PQ, 2005.

CALDEIRA, Anna M. Salgueiro. Ressignificando a avaliação escolar. In: Comissão Permanente de
Avaliação Institucional: UFMG-PAIUB. Belo Horizonte: PROGRAD/UFMG, 2000. p. 122-129
(Cadernos de Avaliação, 3).

ESTEBAN, Maria Tereza. O Que sabe quem erra? Reflexões sobre a avaliação e fracasso escolar.
Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

GONÇALVES, Marli Terezinha Joucoski; SAGATIO, Sandra Guimarães. Avaliar Para Quê?
Avaliação Classificatória X Avaliação Formativa. Disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2042-8.pdf Acesso em: 18 Out. de 2017.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. – São Paulo Atlas, 2004.

HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. 13. ed. Porto Alegre, RS:
Mediação, 2010

LUCKESI, C. C. Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposições, 14 ed. São Paulo:
Cortez, 2003.

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. P. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São
Paulo: EPU, 1986.

MORETTO, Vasco Pedro. Prova: Um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas. 2°
edição. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-158,
1990/1991.

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento - pesquisa qualitativa em saúde, 11.ed. São Paulo:
Hucitec, 2008.

OLIVEIRA, A. A. S.; CAMPOS, T. E. Avaliação em Educação Especial: o ponto de vista do
professor de alunos com deficiência. Estudos em Avaliação Educacional. V.16, n.31, jan.jun. 2006.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação - da excelência à regulação das aprendizagens: entre duas
lógicas. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.

PRODAVOV, Cleber Cristiano. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da
pesquisa e do trabalho acadêmico. 2ª ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. Trad. Daniel Grassi. – ed. – Porto Alegre:
Bookman, 2005.

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

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


