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RESUMO: O presente estudo tem como finalidade discutir sobre a avaliação da aprendizagem,
priorizando a aprendizagem contínua e significativa, em roda de conversa com professores do
Colégio Estadual Arabela Ribeiro, na cidade de Estância. Tratase de um trabalho bibliográfico
utilizandose diferentes fontes que discorrem sobre ensinar, aprender e avaliar. A proposta deste
artigo tem como objetivo refletir e analisar, juntamente com o grupo de professores, os conceitos da
avaliação da aprendizagem e metodologias aplicadas. Este texto é um convite para refletir sobre o
processo avaliativo, as mudanças de atitude e comportamento na forma de avaliar.

ABSTRACT: This study aims to discuss about the assessment of learning, prioritizing continuous
and meaningful learning, in conversation with teachers at the State College Arabela Ribeiro, in the
city of Estância. It is a bibliographic work using different sources that discuss about teaching,
learning and evaluating. The purpose of this article is to reflect and analyze, together with the group
of teachers, the concepts of learning assessment and applied methodologies. This text is an invitation
to reflect on the evaluation process, changes in attitude and behavior in the way of evaluating.

RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo debatir sobre la evaluación del aprendizaje,
priorizando el aprendizaje continuo y significativo, en una conversación con los profesores del State
College Arabela Ribeiro, en la ciudad de Estância. Es un trabajo bibliográfico que utiliza diferentes
fuentes que discuten sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. El propósito de este artículo
es reflejar y analizar, junto con el grupo de maestros, los conceptos de evaluación de aprendizaje y
metodologías aplicadas. Este texto es una invitación a reflexionar sobre el proceso de evaluación, los
cambios de actitud y comportamiento en la forma de evaluar.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos tempos, muitos conceitos foram reformulados na sociedade, e estas transformações
reverteram as visões de confiança de certo e errado. A exemplo dessas modificações temos as
tecnologias que invadem todos os espaços e avançam em grandes proporções na evolução da
humanidade. Além de tantos outros exemplos que podemos citar temos o novo conceito de família
mais abrangente e complexo. Com todas essas mudanças que se expandem para a escola, as novas
metodologias de ensino surgem apresentando alguns pontos positivos e negativos em suas aplicações
e o professor deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a ser mediador da aprendizagem,
favorecendo uma nova proporção na forma de aprender, ensinar e pincipalmente avaliar. Desse
modo, para acompanhar tais mudanças é preciso reavaliar conceitos e refletir sobre a prática. É
preciso rever os processos de formação dos professores, como aprendem e o que fazem com este
conhecimento, como acontece a transmissão do conteúdo entre o que o professor ensina e o que o
aluno aprende.

Os conceitos de ensinar, aprender e avaliar na nova abordagem metodológica muitas vezes são
confundidos e empregados sem coerência pela comunidade escolar, por alunos, professores e pais de
alunos. Buscando compreender melhor estes conceitos, vemos que o dicionário Aurélio (2010) nos
traz que: Ensinar é transmitir (experiência prática a: instruir (alguém) sobre. Aprender é adquirir
conhecimento (de) a partir de estudo; instruirse e avaliar, no âmbito da pedagogia, é um processo
sistematizado de registro e apreciação dos resultados obtidos em relação a metas educativas
estabelecidas previamente. Estes conceitos devem e são aplicados para os professores em contínua
formação e para o aluno que a este professor é confiado. Nessa nova perspectiva as contradições
entre o que o professor pensa que ensina e o que o aluno realmente aprende revelou uma série de
perguntas a serem analisadas: O que ensinar? Para que ensinar? O que estudar? Para que estudar?
Como e para quê avaliar?

O presente estudo traz uma reflexão, após discussão teórica a respeito de conceitos sobre ensinar,
aprender e avaliar, além de um convite para a mudança de pensamento e prática. Dentro deste
contexto, para a discussão, foi levantado os seguintes questionamentos para os sujeitos da pesquisa:
“O professor transmite conhecimento? Qual o objetivo de avaliar o aluno? Alguns alunos
interiorizam ou apropriamse do assunto”? Nestes questionamentos, o artigo tem por objetivo
convidar o leitor a reflexão e abrir a possibilidade de mudança em relação ao comportamento,
atitudes e metodologias sobre a avaliação.

Os procedimentos metodológicos consistiram em pesquisa bibliográfica, incluindo artigos, livros e
outras publicações referentes ao tema, discussões em sala de aula na disciplina Avaliação da
Aprendizagem, do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe,
análise e reflexão na roda de conversa com professores do Colégio Estadual Arabela Ribeiro, na
cidade de Estância, que contribuíram com opiniões e relatos de experiência. Participaram desta roda
de conversa 16 professores das disciplinas, Redação, Literatura, História, Matemática, Química e
Biologia, lotados na referida escola e 3 pedagogos da equipe técnica, todos participaram ativamente
dos debates. Ressaltamos que muitas das indagações aqui lançadas, ficaram sem resposta,
provocando, assim, a contemplação de novos conhecimentos para entender e aplicar a avaliação. As
pesquisas, estudos e discussões foram feitos à luz de teóricos sobre a temática, a exemplo de Antunes
(2013), Berger (2002), Luckesi (2010), Silva (2016), Vasconcellos (2000), dentre outros. Não resta
dúvida que foram momentos proveitosos, de muita aprendizagem para todos.

2. EDUCAÇÃO TRADICIONAL X COMPETÊNCIA

No Brasil, a educação teve início com a chegada dos jesuítas, que implantaram aqui um sistema
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rígido e que já exercia grande influência em quase todo o mundo, mas esta educação não era para
todos, era destinada a formação das elites e a avaliação era feita de forma autoritária e bastante
severa, o Professor 1 (P1) citou que esta educação severa e autoritária, podia ser inclusive constatada
com a leitura do livro de Raul Pompéia, O ATHENEU, literatura praticamente obrigatória para
estudantes do antigo 2° Grau, hoje Ensino Médio. Os Jesuítas chegaram aqui em 1549, foram
expulsos em 1759 e retornaram em 1847 e até hoje a educação tradicional predomina. Segundo
Gadotti (1993), herdamos dos jesuítas a educação tradicional, a aprendizagem se limitava a decorar,
a transcrever exatamente o que era ensinado pelos professores.

Para Luckesi (2010, p.21), 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. Mas esta não deve ser a função da avaliação, apenas a promoção, aprovar por aprovar. O
autor ainda diz que os professores elaboram suas provas para “provar” os alunos e não para
auxiliálos na sua aprendizagem; por vezes, ou até em muitos casos, elaboram provas para “reprovar”
seus alunos.

Nessa perspectiva, a reflexão se dá com a seguinte indagação: “É possível elaborar uma prova em
que o aluno possa aprender e mostrar o que e como aprendeu”? O Professor 1 (P1) deu continuidade
a discussão na roda de conversa, comentando que na primeira vez que fez a prova do vestibular foi
em 1987, e ficou encantado com as questões elaboradas pela Fundação Carlos Chagas, ainda lembra
de uma questão de Geografia, onde entendeu o significado do Apartheid e de uma questão de
Química, onde foi possível responder a questão, bastando ler e usar os conhecimentos do dia a dia.

Em seguida o Professor 2 (P2) respondeu que dentro das demandas curriculares é quase impossível
trabalhar a avalição como um processo de aprendizagem continua sem que haja a promoção de séries
escolares.

Nesse seguimento, a afirmação de Vasconcellos (2000), que a avaliação é um processo contínuo que
visa um diagnóstico, evidenciou novas perguntas: “Para que serve a avaliação? Devemos promover o
aluno para série seguinte ou simplesmente reproválo? Como formar um aluno competente? Todos
os professores têm perfil competente para exercer sua função”? O curso superior forma professores
competentes? E o que é avaliar? Os professores 4 e 6, P4 e P6, colocam que avaliar, seja medir de
alguma forma, para saber se os objetivos foram alcançados. A educação é um processo que precisa
sim ser avaliado de várias formas por vários ângulos.

Evidentemente, algumas destas perguntas causaram certo desconforto e muita discussão, havendo
concordância em alguns fatos, após esclarecer que competência é a aptidão para cumprir alguma
tarefa ou função, e para o vocabulário escolar, competência é o conjunto de conhecimentos (saberes),
habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser).

Dessa maneira, as discussões e concordâncias desses questionamentos foram resumidos nas opiniões
dos Professores P2 e P3 que abordaram que não são de acordo da progressão automática, uma vez
que é um processo de promoção e não de formação de competência. Pois, não valoriza a
aprendizagem contínua para trabalhar o déficit que persiste da série anterior para a posterior. E esse
déficit o aluno leva na formação e constrói a distorção série/idade. E ainda, comentam que para
adotar a progressão automática, seria necessária uma organização maior e melhor da que realmente
existe. Afinal é necessário um elo que possa unir de forma coesa e coerente o trabalho do professor
do ano anterior e com aquele que receberá a turma no ano seguinte.

Igualmente, Hoffman (1993, p.117) ressalta que:

os registros de avaliação refletem a imagem da ação desenvolvida pelo
professor. Tal reflexo tende a ficar nebuloso, falso, quando os códigos a
serem utilizados não permitem uma representação clara, nítida, significativa,
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do que se observou e do trabalho realizado junto aos alunos.

Nesse seguimento, a competência é formada pelo conjunto de habilidades, atitude e conhecimento  é
a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente numa
determinada situação. Conforme Moretto (2010), competência é a capacidade do sujeito mobilizar
recursos (cognitivos[1]) visando abordar uma situação complexa.

Diferente da habilidade que está associada ao saber fazer, significa dizer que um aluno pode ter
habilidade com os números, mas é a escola que o tornará competente.

Desse modo, aluno e professor devem saber que a prova é uma oportunidade de estudo e não um
acerto de contas. Como o P3 comenta sobre o tema, relatando o quanto é difícil separar estas
situações, afirmando que a turma bagunça o tempo inteiro, mesmo diante da informação sobre a
importância de aprender, de prestar atenção nas aulas para a hora da prova, momento o qual será
demonstrada a aprendizagem.

Para Moretto (2010), a habilidade de elaborar bem as provas é outro recurso que o professor precisa
ter para enfrentar a situação. Elaborar bem é saber contextualizar de acordo com os objetivos
estabelecidos, perguntar de forma clara e precisa, questionar apenas conteúdos relevantes e não
colocar pegadinhas para derrubar o aluno.

A escola também precisa ser competente, para tornar o aluno competente. Hoffman (1993) entende
que não se pode considerar como competente uma escola que não dá conta sequer do alunado que
recebe, promovendoos à categoria de repetentes e evadidos. Nessa discussão o P2 relatou que
muitas vezes a escola matricula apenas o intelecto do aluno, esquecendo que há o corpo, ou seja, que
o aluno precisa de espaços para andar, correr, falar e despertar o interesse para a aprendizagem. A
escola nem sempre promove um espaço agradável e atrativo por ser uma estrutura que modela
conduta e personalidade para a submissão e integração na sociedade.

A autora continua dizendo que se ao aluno cabe apenas responder questões cujas respostas são
sempre sugeridas pelo professor ou textos lidos, tais respostas não significarão uma reflexão e um
entendimento próprio, não representarão desenvolvimento máximo possível do conhecimento.

Com essa reflexão, a avaliação é um processo e exige planejamento que Hoffman (1993)
compreende por etapas: “O aluno aprendeu? Ainda não aprendeu? Por que não aprendeu? Quais os
encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido? É nesse ponto que a avaliação auxilia o
professor a compreender o desenvolvimento do aluno nos parâmetros cognitivo, social e afetivo, a
mapear, através da observação e registro, as etapas percorridas e detectar a função do erro e o que
fazer com o erro. Questões bastante articuladas com a avaliação da aprendizagem para a promoção
do estudante na prática escolar.

E Antunes (2002, p.33) acrescenta que:

[...] a avaliação jamais pode ser realizada separada da aprendizagem. Deve ajudar
os alunos a conquista das necessidades dos alunos, percebendo o ensino como um
processo ativo de construção de significados e atribuição de sentidos. [...] o
professor deve preocuparse com o valor instrumental e prático da aprendizagem
construída pelo aluno.

Para muitos professores, as escolas tradicionais são classificadas como “escolas fortes”, privilegiam
a aprendizagem dos conteúdos através da avaliação, e, ainda hoje, são padronizadas como excelentes.
A partir disso, Berg (2002, p.15) salienta que:
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A escola permite que os indivíduos sejam selecionados de tal maneira que
enquanto alguns obtêm sucesso porque conseguem cumprir suas exigências,
outros, excluídos são induzidos a compreender seu fracasso através de
sistemas de pensamento que ela mesma transmite. Assim, a instituição
escolar cumpre, simultaneamente, sua função de reprodução cultural e social
[...].

Para confirmar tal afirmativa, o P2 comentou que ainda hoje na cidade de Estância, há escolas
públicas e particulares que premiam os “melhores alunos” com medalhas e outros destaques. Assim,
a obtenção de boas notas não demostra a eficiência do bom rendimento na aprendizagem, nem é uma
garantia para o sucesso, pois memorização e interiorização dos conteúdos são processos distintos,
refletem nos resultados positivos das provas, mas não é um indicador que a aprendizagem do aluno
tenha sido significativa.

À vista disso, refletir sob o olhar de Hoffman (1993) é questionar sobre o sistema de avaliação
tradicional classificatório, sobre o acompanhamento no processo de aprendizagem e se a escola
tradicional representa o desenvolvimento máximo da aprendizagem e conhecimento significativo
assegurado em um ensino de qualidade com a manutenção das provas e notas para o sucesso do
aluno.

Enfim, Vasconcellos (2000) percebe e expõe que aconteceu uma inversão no sentido da avaliação: de
um meio de acompanhamento de um processo, acabou se transformando no fim de um processo, na
prática dos alunos e da escola. São os pais querendo filhos aprovados, são alunos buscando uma nota
e professores rotulando alunos como aprovados ou reprovados.

3. A AULA: UM MÉTODO DE APRENDIZAGEM CONTÍNUA

A prática de ensino, incide no modelo de aula em que o professor transmite informações através de
conteúdos utilizando discussões e atividades em que o aluno corresponde com a memorização e
respostas. Desse modo, as estratégias metodológicas de ensino para uma aprendizagem significativa
são diferenciadas e desenvolvidas por professores que acreditam ser possível promover mudanças em
suas práticas pedagógicas.

A aula, dependendo do professor pode ser prática, inovadora, invertida, expositiva, tradicional e de
muitas outras formas, mas é certo que a aula é muito mais que um período definido em que o
professor expõe um assunto, porque envolve um planejamento, a escolha do conteúdo, os objetivos a
serem alcançados. O P5 comenta que independente do tipo de aula a ser feita, é necessário que o
professor precisa ir para a aula preparado para todo e qualquer tipo de pergunta que possa ser feita
pelos alunos.

Moretto (2010), comenta que a aula é o reflexo da epistemologia do professor, isso significa dizer
que a concepção do professor em relação ao conhecimento determina o processo de ensino. Diante
desse tema, foram lançados alguns questionamentos na roda de conversa para os professores do
Colégio Estadual Arabela Ribeiro, tais como: “Como se costuma afirmar, haveria uma transmissão
de conhecimento do professor para o aluno”? Qual o sentido da palavra transmissão”?

Na opinião do P7 existe uma distância entre o que é feito em sala de aula e o que é cobrado na
avaliação. E coloca que: “a palavra transmitir já remete a passar e receber, não envolve partilha”.
Diante dessa opinião analisamos que transmitir até aconteça, no entanto, assimilado ao conhecimento
fica cada vez mais subjetivo. Talvez, nessa linha, o objetivo não seja alcançado diante da
comprovação de tantos déficits encontrados no sistema educacional. Pois compreendemos que o
processo ensinar/aprender/ensinar deve ser uma via de mão dupla e não uma via única. Já o P8 faz a

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

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



seguinte observação: “Acredito que o conhecimento é a assimilação e a incorporação da informação
que foi obtida, o professor transmite informação de acordo com o seu conhecimento. Há constante
transmissão de informação que nem sempre gera conhecimento por parte do aluno”.

Não é intenção deste estudo colocar aqui, o professor como vilão, ao contrário, o professor busca ter
sucesso em seu trabalho e na maioria das vezes é perceptível que dá o melhor de si para alcançar os
objetivos. Nesse caso, o conhecimento do contexto social dos alunos é de fundamental importância
para o processo de ensino. Conforme Moretto (2010), não é preciso que o professor conheça um por
um dos alunos, mas que saiba das características do grupo como um todo. A partir delas, o professor
trabalhará valores, conceitos, linguagens e atitudes. É a partir dessas informações que o professor
poderá adequar seu planejamento e suas estratégias de ensino. A mudança é difícil.

Sobre uma avaliação mediadora, Rangel, (1992, p.83) enfatiza que:

É tempo de redefinir o papel do educador como o mediador que dinamiza as
trocas de ação entre o educando e o objeto do conhecimento com vistas à
apropriação do saber pelo sujeito e do mediador entre a criança e o seu grupo
de iguais, viabilizando as trocas necessárias ao exercício das cooperações que
sustentam o desenvolvimento das personalidades autônomas no domínio
cognitivomoral, social e afetivo.

Mas e o aluno? Será que o aluno entende a diferença entre “interiorizar” e “apropriarse” de
conhecimentos? Moretto (2010) explica que interiorizar um conteúdo significa repetir uma
informação recebida, enquanto apropriarse de um conhecimento tem o sentido além de interiorizar
uma informação, estabelecer relações significativas com outros conhecimentos já elaborados pelo
sujeito, ampliando e transformando sua estrutura conceitual, permitindo que este estabeleça novas
relações à medida que faça novas experiências. No tocante, o P4 diz não haver diferença em
interiorizar um conteúdo e apropriarse dele, ao passo que o P8 diz que quando o aluno só interioriza
o conteúdo significa que ele entendeu a base, mas não produziu conhecimento.

Para Moretto (2010) dominar a arte de perguntar é talvez, uma das competências mais importantes
do professor. Logo, o aluno não pode ser um mero “escutador” e o professor apenas um “falador”.
Isso é apenas reprodução de uma escola tradicional.

Neste ponto, Freire (2005, p. 91), acrescenta que:

[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser
transformado e humanizado, não pode reduzirse a um ato de depositar ideais
de um sujeito no outro, nem tampouco tornarse simples troca de ideais a
serem consumidas pelos permutantes.

Por isso, a função fundamental da linguagem é ligar contextos, em que o professor e aluno tenham
afinidades no diálogo. Como comentou o P3: Às vezes, tenho a impressão que não estou falando a
mesma língua do meu aluno e viceversa, não nos entendemos, os contextos são difíceis de bater.

4. A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Ausubel (1968) é um representante do cognitivismo e como tal propõe uma explicação teórica do
processo de aprendizagem, segundo um ponto de vista cognitivista, embora reconheça a importância
da experiência afetiva. Assim, a aprendizagem enquadrase como um processo de armazenamento de
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informação, condensação em classes mais genéricas de conhecimentos, que são incorporados a uma
estrutura na mente do indivíduo de modo que esta possa ser manipulada e utilizada no futuro. A ideia
central da teoria é a de que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo
que o aprendiz já sabe. Desse modo, respeitar o que o aluno já sabe, já traz de conhecimento se faz
necessário para moldar o conhecimento de forma a beneficiálo.

Segundo Moreira e Masini (2006), o conceito mais importante na teoria é o de aprendizagem
significativa. Para Ausubel (1968), aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova
informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo.
Contrastando com a aprendizagem significativa, o mesmo autor, define a aprendizagem mecânica
(role learning) como sendo a aprendizagem de novas informações com pouca ou nenhuma interação
com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso, a nova informação é
armazenada de maneira arbitrária.

Nesse contexto, a essência do processo de aprendizagem significativa está nas ideias simbolicamente
expressas e relacionadas de maneira nãoarbitrária e nãoliteral ao que o aprendiz já sabe, ou seja, em
algum aspecto relevante da sua estrutura de conhecimento. Ainda, de acordo com Ausubel (1968), o
problema principal da aprendizagem consiste na aquisição de um corpo organizado de
conhecimentos e na estabilização de ideias interrelacionadas que constituem a estrutura desse
conhecimento.

Um dos maiores trabalhos do professor, para Moreira e Masini (2006), consiste em auxiliar o aluno a
assimilar a estrutura das matérias de ensino e reorganizar sua própria estrutura cognitiva, mediante a
aquisição de novos significados que podem gerar conceitos e princípios. Cabe ressaltar que a teoria
de Ausubel, é uma teoria cognitiva e, como tal, rejeita a premissa de que somente o estímulo e a
resposta devem ser objeto de estudo. Contrariamente à posição behaviorista[2], Ausubel se preocupa
com mecanismos internos da mente humana.

Pensar em aprendizagem é discutir educação, e isso exige lembrar a fala de Paulo Freire (1975), no
Simpósio Internacional para a Alfabetização, em Persépolis, Irã, quando diz: “Não basta saber ler
mecanicamente que ‘Eva viu a uva’. É necessário compreender qual a posição que Eva ocupa no seu
contexto social, quem trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho”. Nisso o P9 diz
que: “Quantas vezes o que é ensinado pelo professor não tem relação com a realidade do aluno, é
como falar de verão para esquimós!”

Segundo Ausubel (1968) há outras razões que podem justificar:

Alguns professores esperam respostas com correspondência literal ao que foi
ensinado; Falta de credibilidade do aluno em si próprio, alguns alunos não
acreditam na sua capacidade de aprender significativamente; Para alguns
estudantes têm a facilidade em criar a falsa impressão de haver entendido,
memorizando algo que foi ensinado em contraposição a compreensão do
significativo do conteúdo ensinado. Como era o meu caso, quando
frequentava o curso ginasial da época. (AUSUBEL, 1968, p. 62, Apud
RONCA, 1976, apud GRINN, 2006).

Para Berger (2002), a avaliação da aprendizagem não é uma atividade isolada na prática pedagógica,
um mecanismo neutro ou uma questão puramente técnica, desprovida de intencionalidade. A
avaliação é uma questão epistemológica, mas é também política, por se constituir um momento
privilegiado no qual o poder se manifesta para aprovar ou reprovar, elogiar ou punir o aluno.

Luckesi (2010) afirma ainda, que para a avaliação educacional escolar assumir o seu verdadeiro
papel de instrumento dialético de diagnóstico para o crescimento, terá de situar e estar a serviço de
uma pedagogia que esteja preocupada com a transformação social e não com a sua conservação. E
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Moretto (2010), completa que acumular informações é uma função dos computadores.

Avaliar a aprendizagem tem sido um tema angustiante para professores e estressantes para alunos,
avaliar a aprendizagem tem um sentido amplo. A avaliação é feita de diversas formas, com
instrumentos variados, sendo o mais comum deles, em nossa cultura, a prova escrita.

Vasconcellos (2000) orienta que o professor que quer superar o problema da avaliação precisa, a
partir de uma autocrítica: abrir mão do uso autoritário da avaliação que o sistema lhe faculta, lhe
autoria; rever a metodologia de trabalho em sala de aula; redimensionar o uso da avaliação (tanto do
ponto de vista da forma como do conteúdo); alterar a postura diante dos resultados da avaliação; criar
uma nova mentalidade junto aos alunos, aos colegas educadores e aos pais.

Quais os problemas que vemos na “prova”, enquanto instrumento de avaliação com horário especial,
rituais especiais, e outros procedimentos? Ruptura com o processo de ensino aprendizagem; ênfase
demasiada à nota; como está desvinculada do processo ensinoaprendizagem, acaba servindo apenas
para classificar o aluno, não tendo repercussão na dinâmica de trabalho em sala de aula.

A avaliação deve ser reflexiva, relacional, compreensiva. A escola permite que os indivíduos sejam
selecionados de tal maneira que enquanto alguns obtêm sucesso porque conseguem cumprir suas
exigências, outros, excluídos são induzidos a compreender seu fracasso através de sistemas de
pensamento que ela mesma transmite (BERGER, 2002), o que nos leva a questionar se vivemos em
uma sociedade do conhecimento e/ou informação. Para Silva (2016), um instrumento adequado e
problematizador exige que o aluno mobilize diferentes conhecimentos e capacidades para que se
possa chegar a resolução.

Haydt (1997), conceitua testar, medir e avaliar da seguinte forma:

• Testar é submeter a um teste ou experiência, isto é, consiste em verificar o desempenho de
alguém ou alguma coisa... através de situações previamente organizadas, chamadas testes.

• Medir, significa determinar a quantidade, a extensão ou o grau de alguma coisa... A medida se
refere sempre ao aspecto quantitativo do fenômeno a ser descrito (dever das atuais políticas
públicas).

• Avaliar, é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo como base uma
escala de valores. Assim sendo, a avaliação consiste na coleta de dados quantitativos e
qualitativos e na interpretação desses resultados com base em critérios previamente definidos.

Diante destes conceitos, alguns professores demonstraram não conhecer a diferença entre os
conceitos citados acima, e o P4 admite que em sua prática, não faz diferença entre testar, medir e
avaliar, mas ao final comenta ter percebido a diferença e prometendo rever sua prática.

Por fim, chegouse a conclusão que a avaliação deve ser um instrumento para estimular o interesse e
motivar o aluno para maior esforço e aproveitamento, e não uma arma de tortura ou punição.
Portanto é necessário coerência, planejamento nos objetivos a serem alcançados, nas aulas a serem
feitas e nos instrumentos de avaliação.

5. PEDAGOGIA: A CLASSIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS E AS FUNÇÕES DA
AVALIAÇÃO

Após os professores do Colégio Estadual Arabela Ribeiro, terem sido indagados sobe o conceito de
pedagogia e de aprendizagem, várias respostas foram dadas, algumas podemos classificar como
curiosas. P1 disse que Pedagogia, é um curso de nível superior, que prepara os professores para
trabalharem com alunos da préescola e nas séries iniciais, o P2, comentou que entendia a pedagogia
como um belo processo de conduzir a criança no seu aprendizado. Em seguida, aconteceram
discussões sobre o tema, muitos professores cooperaram, dando o seu entendimento sobre o que é
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Pedagogia e ainda vale registrar a contribuição do P4 sobre Aprendizagem. Segundo ele, o aluno só
aprende o que quer aprender, o que lhe convém, e de certa forma este professor se colocou como um
profissional frustrado, por nem sempre conseguir convencer seus alunos da necessidade de aprender
os conteúdos por ele selecionados e ensinados.

Enfim, a palavra pedagogia significa a ciência que trata da educação dos jovens, que estuda os
problemas relacionados com o seu desenvolvimento como um todo, é um conjunto de métodos que
asseguram a adaptação recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se deseja formar.
Segundo Gadotti (1993) O pensamento pedagógico brasileiro começa a ter autonomia apenas com o
desenvolvimento das teorias da Escola Nova. Quase até o final do século XIX, nosso pensamento
pedagógico reproduzia o pensamento religioso medieval. Foi graças ao pensamento iluminista
trazido da Europa por intelectuais e estudantes de formação laica, positivista, liberal que a teoria da
educação brasileira pode dar alguns passos.

Luckesi (2010) afirma que o modelo liberal conservador da sociedade produziu três pedagogias
diferentes, mas relacionadas entre si e com um mesmo objetivo: conservar a sociedade na sua
configuração. A pedagogia tradicional, centrada no intelecto, na transmissão de conteúdo e na pessoa
do professor; a pedagogia renovada ou escolanovista, centrada nos sentimentos, na espontaneidade
da produção do conhecimento e no educando com suas diferenças individuais; e, por último a
pedagogia tecnicista, centrada na exacerbação dos meios técnicos de transmissão e apreensão dos
conteúdos e no princípio do rendimento.

Aprendizagem receptiva, o tipo de aprendizagem no qual o conteúdo do que deve ser aprendido é
apresentado ao aprendiz de forma mais ou menos final.

Aprendizagem por descoberta, o conteúdo a ser aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz, antes
que ele possa assimilálo a sua estrutura cognitiva.

Aprendizagem subordinada ou subsunciva, aprendizagem do significado de um novo conceito ou
proposição por interação com uma ideia particular relevante mais inclusiva na estrutura cognitiva.

Aprendizagem superordenada, aprendizagem do significado de um novo conceito ou proposição a
partir de ideias ou conceitos particulares relevantes menos inclusivos da estrutura cognitiva.

Aprendizagem combinatória, aprendizagem do significado de um novo conceito ou proposição que
não pode se relacionar especificamente com proposições ou conceitos subordinados ou
superordenados existentes na estrutura cognitiva, mas, pode se relacionar com antecedentes amplos
de um conteúdo genericamente relevante na estrutura cognitiva.

Pela obra “Avaliação dos resultados do processo de ensinoaprendizagem” escrita por Bloom,
Hasting e Madeus em 1971, são destacadas três funções específicas da avaliação, a saber:
diagnóstico, controle e classificação. A função diagnóstica tem o propósito de verificar prérequisitos
dos educandos e identificar as causas da dificuldade de aprendizagem. O controle possibilita
feedback aluno/professor, primordial no processo ensinoaprendizagem. A classificação permite a
comparação do aluno com os demais do grupo.

Sant’Anna et al. (1984) colocam que Bloom, Hasting e Madeus, classificaram avaliação como sendo
diagnóstica, formativa e somativa. Sendo que a avaliação diagnóstica identifica
conhecimentos/habilidades/competências do educando, adequandoo num grupo ou nível de
aprendizagem e ajuda o docente a identificar no aluno os interesses, aptidões, traços de
personalidade, grau de envolvimento para traçar objetivos. A avaliação formativa, fundamentase nos
processos de aprendizagem, devendo ser avaliado o que se ensina para reorientação do planejamento
e corrigir falhas, proporcionando feedback do ensino. E por último, a avaliação somativa, também
chamada de classificatória ou tradicional, é utilizada no processo para certificar um dado
conhecimento com o intuito de classificar, selecionar e definir o destino dos alunos de acordo com as
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normas escolares.

Será o aluno reflexo do trabalho do professor? Mudanças e desenvolvimento acontecem na vida de
alunos e professores. Estes expressam diferentes habilidades, conhecimentos, crenças, visões,
interesses, isto tudo traz consequências na formação dos alunos. E não é suficiente compor
criteriosamente um currículo se o professor não aceitar um prepara adequado para aplicalo. Assim a
função da avaliação escolar cumpre seu papel que é recolher dados e explicálos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos recortes tomados para análise, buscouse permitir que os professores participantes da
roda de conversa, pudessem além de refletir, buscar uma mudança de postura no tocante a avaliação
e ficou entendido que os objetivos da roda de conversa, sugerindo a reflexão sobre os assuntos
expostos foram adquiridos.

Mas percebese na fala de alguns professores que nem sempre os objetivos a serem alcançados pelos
alunos estão aliados a maneira de avaliar. Porém. as discussões serviram a princípio para rever
conceitos e tentativa de mudanças.

Constatouse que alguns professores não tinham conhecimento dos teóricos trabalhados e após a
leitura percebeuse que o conhecimento marcou as discussões com propriedade do saber associada a
prática, também foi evidenciado a necessidade de uma formação continuada, nem sempre bem vista
por professores, que entendem que após a graduação, e por trabalharem em várias escolas, acumulam
muitas funções e o compromisso de ter uma formação continuada, implica mais tempo dedicado a
profissão e menos tempo com a família.

Ao final da roda de conversas foram feitos questionamentos para a reflexão na prática cotidiana dos
professores como proposta de exercício para mudanças. Tais questionamentos são: O aluno não
aprendeu? Por quê? O que pode ser feito? Trabalho é o que não falta para o professor comprometido
com o ensinar/aprender.

Concluiuse que é necessário diminuir a ênfase na Avaliação Classificatória, lembrando que há um
caminho a ser percorrido que vai do planejamento a avaliação com idas e vindas para ajustes. Os
questionamentos através dos registros são relevantes e se faz necessário para o melhor
aproveitamento e desenvolvimento do aluno. Dessa maneira, surge a nova metodologia que assegura
ao aluno uma aprendizagem significativa, que exige do professor mais reflexão, e grandes mudanças
de atitude, conduzindo estes professores a certeza que avaliar vai além de provas e testes.

[1] Relativo ao conhecimento, à cognição, relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo
e/ou raciocínio.
[2]Doutrina apoiada na psicologia comportamental, proposta inicialmente por L. Bloomfield
18871949 e depois por Skinner 19041990, que busca explicar os fenômenos da comunicação
linguística e da significação na língua em termos de estímulos observáveis e respostas produzidas
pelos falantes em situações específicas.

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

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.11-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



REFERÊNCIAS

ANTUNES, C. A avaliação da aprendizagem escolar. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

BERGER, M. A. Avaliação da aprendizagem: pressupostos teóricos, vivências e desafios. Sergipe:
Gráfica J. Andrade, 2002.

FERREIRA, A. B. H. Dicionário da língua portuguesa. 5. ed. Curitiba: Positivo, 2010

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 19 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

__________. Pedagogia da autonomia. 36. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

GADOTTI, M. História das ideias pedagógicas. 8. ed. São Paulo: Ática, 1993.

HAYDT, R. C. C. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. 6. ed. São Paulo: Ática, 1997. p.
728.

HOFFMAN, J. Avaliação mediadora - uma prática em construção da préescola à universidade.
Porto Alegre: Editora Mediação, 1993.

__________ Avaliar para promover. Porto Alegre: Mediação, 2001.

LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F. S. Aprendizagem significativa - a teoria de Ausubel. 2. ed. São
Paulo: Centauro Editora, 2006.

MORETTO, V. P. Prova - um momento privilegiado de estudo não um acerto de contas. 9. ed. Rio
de Janeiro: Lamparina, 2010.

RANGEL, A. C. S. Educação matemática e a construção do número pela criança: uma
experiência em diferentes contextos sócio-econômicos.. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

SANT’ANNA, F. M. et al. Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: Sagra, DC
Luzzatto, 1984.

SILVA, A. D. A função da avaliação no planejamento: instrumentos de avaliação e as práticas
avaliativas. In: ______. Didática: planejamento e avaliação. Londrina: Editora e Distribuidora
Educacional S.A., 2016. p. 135148.

VASCONCELLOS, C. S. Avaliação: concepção dialéticalibertadora do processo de avaliação

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

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



escolar. 11. ed. São Paulo: Cadernos Pedagógicos do Libertad, 2000.

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

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


