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Resumo

O trabalho é resultado do primeiro curso de extensão online Avaliação da Aprendizagem Escolar, realizado no
AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem da plataforma moodle. O curso envolveu um público muito
diversificado, entre eles, professores da rede estadual, municipal, privada e federal que lecionam em vários
níveis de ensino, tutores a distância e presencial, alunos do ensino presencial e a distância. O tema escolhido
faz parte de todos os momentos do currículo, sendo um assunto didático importante para a atuação do
educador em todos os níveis de escolaridade. O curso teve como principal finalidade fazer um estudo, sobre a
Avaliação Escolar, a fim de perceber as suas implicações no processo de ensino e aprendizagem. Por isso, foi
de extrema importância aprofundar o conhecimento sobre conceitos relacionados com esta temática,
constituindo assim, um meio de fortalecer uma postura docente. O curso ofertado pelo Núcleo de Formação
Continuada/CESAD.
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ABSTRACT

The work is the result of the first online course Extension Evaluation of School Learning, held at the AVA
Virtual Learning Environment Moodle platform. The course involved a very diverse audience, including
teachers from the state system, municipal, private and federal who teach at various levels of education,
distance tutors and classroom, students face teaching and distance. The theme is part of the curriculum all
times, being an important educational issue for the performance of educators at all levels of schooling. The
course has as its main purpose making a study on the High School Assessment in order to understand their
implications for the teaching and learning process. So it was extremely important to deepen the
understanding of concepts relating to this topic, thus providing a means of strengthening a teaching position.
The course offered by the Center for Continuing Education / CESAD.
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INTRODUÇÃO

Refletir métodos de avaliação e seus efeitos no processo de ensino-aprendizagem é algo primordial para
qualquer docente em qualquer área e nível de ensino. A avaliação da aprendizagem é o tipo de procedimento
muito difícil de ser aplicado, infelizmente ainda é um tratado como segundo plano por muitos professores e
dirigentes. Pensando isso escolhemos a temática e o curso. Acreditamos que por se tratar de um curso online
torna-se o conteúdo mais dinâmico e acessível e respeita a disponibilidade de tempo de cada um.

Na definição de avaliação da aprendizagem apresentada por Luckesi (1996), ele prefere defini-la como sendo
um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão. Já a concepção de avaliação que
marca a relação de professores e alunos, esclarece Hoffmann (1996), que é a que define essa ação como
julgamento de valor de resultados alcançados. Contudo, atualmente a avaliação na maior parte do sistema
educacional encontra-se centrada no professor e se caracteriza pelo autoritarismo, onde avaliar é classificar, é
aprovar ou reprovar.

Equívocos e contradições que acontecem na prática da avaliação tem como responsável a dicotomia entre
educação e avaliação. Hoffmann (1996) diz que os professores percebem a ação de educar e avaliar como
momentos distintos e não relacionados. Deste modo, por não dar a importância necessária que a avaliação
deve possuir dentro do processo de aprendizagem, os professores exercem as ações acima citadas, de forma
diferenciada.

Assim sendo, mesmo procurando inovar, o professor “dá” matéria, aplica prova escrita, atribui nota e encerra
o ato da AVALIAÇÃO. Ao utilizar a nota como fim absoluto, o docente demonstra não ter ideia que a avaliação
é um dos vários momentos de coleta de dados a ser realizado dentro do processo ensino - aprendizagem,
capaz de lhe proporcionar um subsídio para um juízo de valor, que permita a tomada de uma decisão sobre o
trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido e o consequente progresso ou não do aluno.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O tema avaliação faz parte de todos os momentos do currículo, sendo um assunto didático importante para a
atuação do educador em todos os níveis de escolaridade. Por isso, aprofundar o conhecimento sobre conceitos
relacionados a essa temática constitui um meio de fortalecer uma postura docente. O curso online nos
permite rever muitas formas de obter uma avaliação mais significativa, obter um processo de aprendizagem
mais personalizado, de forma que possa atender as necessidades desejadas. Uma das grandes dificuldades e
problemáticas da avaliação é termos consciência da verdadeira função da avaliação, se cabe ser a de ação ou
rotulação. A reflexão sobre o processo da avaliação enquanto professor. O educador precisa mudar na sua
concepção de avaliação para desenvolver uma prática avaliativa mediadora. Com isso, Luckesi alerta que o
professor:

Necessita de compreender o que é avaliar e, ao mesmo tempo, praticar essa
compreensão no cotidiano escolar. Repetir conceitos de avaliação é uma atitude
simples e banal; o difícil é praticar a avaliação. Isso exige mudanças internas do
educador e do sistema de ensino. (LUCKESI, 1996, p.180)

Para cumprir essa prática precisamos estar atentos a alguns cuidados com os instrumentos utilizados para
operacionalizá-la, para isso é importante à participação em cursos de formação docente online, essa pratica
permite revermos o que aprendemos durante a graduação. O professor precisa ter ciência de que, por meio
dos instrumentos de avaliação de aprendizagem, estamos solicitando que o educando manifeste seu modo de
raciocinar, de poetizar, de criar estórias e de viver etc. Não podemos desconsiderar o que esta sendo
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apresentado pelo aluno precisamos moderar e incentivar sua capacidade, conduzi-lo a uma aprendizagem
significativa ao raciocínio.Temos que respeitar suas ideias tendo em vista o desenvolvimento do aluno.

Ao refletir sobre avaliação de aprendizagem é preciso estamos atentos aos pequenos detalhes do processo de
correção e devolução dos instrumentos da aprendizagem escolar aos alunos, por exemplo, durante a correção
não é necessário borrar um trabalho do aluno, desqualificando-o, ou seja, fazer um exagero com a caneta
vermelha. O professor deve escrever comentários de auxilio ao educando, isso ajudará ao estudante a se
auto-compreender em seu processo pessoal de estudo, desenvolvimento e aprendizagem significativa. Uma
aprendizagem significativa baseia-se no fato de que o individuo que já possui um conhecimento prévio
cognitivo acerca de determinado conteúdo, irá relacionar este com a nova informação por ele assimilada,
objetivando assim a criação do novo conhecimento. A avaliação vista sob esta ótica da aprendizagem
significativa ocorre através de metodologias utilizadas pelos docentes métodos no cotidiano da sala de aula,
por meio de debates em grupo, trabalhos em conjunto ou individuais. Dessa forma, é a partir daí que nós
professores poderemos compreender de que maneira os alunos irão se manifestar sobre determinados
assuntos, através de suas opiniões e criticas sobre os mesmos.

Segundo Lucksesi, “um processo verdadeiramente avaliativo é construtivo.” Ao final de um período de
acompanhamento e reorientação da aprendizagem, o educador poder testemunhar a qualidade do
desenvolvimento de seu educando, registrando esse testemunho. A nota serve somente como forma de
registro e um registro é necessário devido nossa memória viva ser muito frágil para guardar tantos dados,
relativos a cada um dos estudantes.

O ato de avaliar a aprendizagem implica em acompanhamento e reorientação
permanente da aprendizagem. Ela se realiza através de um ato rigoroso e
diagnóstico e reorientação da aprendizagem tendo em vista a obtenção dos melhores
resultados possíveis, frente aos objetivos que se tenha à frente. E, assim sendo, a
avaliação exige um ritual de procedimentos, que inclui desde o estabelecimento de
momentos no tempo, construção, aplicação e contestação dos resultados expressos
nos instrumentos; devolução e reorientação das aprendizagens ainda não efetuadas.
Para tanto, podemos nos servir de todos os instrumentos técnicos hoje disponíveis,
contanto que a leitura e interpretação dos dados seja feita sob a ótica da avaliação,
que é de diagnóstico e não de classificação. O que, de fato, distingue o ato de
examinar e o ato de avaliar não são os instrumentos utilizados para a coleta de
dados, mas sim o olhar que se tenha sobre os dados obtidos: o exame classifica e
seleciona, a avaliação diagnostica e inclui. (LUCKESI, 2004, p.80)

Cabe ao professor ser mediador desses debates a partir daí é possível localizar os problemas e dar assistência
através de influências, questionamentos, integrando conhecimentos, procurando diversos mecanismos que
levem à aprendizagem.

Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo
em que vivemos para superar as contradições, compro-
metendo-se com esse mundo para recriá-lo constante-
mente (GADOTTI, 1988, p. 25).

A avaliação escolar é um componente do processo ensino - aprendizagem, cujo propósito é recolher
informações que possibilitem estabelecer uma correspondência entre os dados obtidos e os objetivos
propostos, a fim de que o professor possa verificar o desenvolvimento do aluno em relação ao trabalho
executado, orientando - o assim para uma tomada de decisões em relação às atividades seguintes.

O curso foi bastante significativo e o mais importante foi aprender sobre o que é realmente avaliar. Refletir
que a avaliação não é o julgamento do que o aluno sabe ou não, mas sim, um meio que permite ao professor
identificar falhas no processo de ensino e aprendizagem e fazer alterações para atender as possíveis
dificuldades que os alunos apresentem. Quanto à importância desse nosso curso sobre a avaliação é
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indiscutível o quanto foi proveitoso não tenho dúvida quanto à aprendizagem desenvolvida, novos conceitos,
posturas e inquietações, em fim o que é permitido para instigar e acreditar em um futuro diferente para a
educação.

RESULTADOS

A reflexão da experiência

O estudo em questão foi realizado em alguns passos. Inicialmente, identificamos e discutimos a importância,
bem como, a necessidade de ofertar cursos de extensão voltados para formação docente e a de futuros
professores na modalidade à distância. O segundo passo foi escolher um tema educacional que interessasse a
um público diversificado de professores. Seguimos com a pesquisa bibliográfica baseada nos principais
estudiosos da área que colaboraram para definimos melhor os objetivos e a temática trabalhada. Em seguida,
estruturamos o curso para professores com formação superior completa, tutores e alunos regularmente
matriculados em cursos superiores de licenciatura. A oferta inicial foi de 50 vagas, porém tivemos 64
inscritos, as inscrições foram gratuitas. O objetivo geral foi: refletir métodos de avaliação e seus efeitos no
processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos específicos foram: refletir fundamentos e avaliar a prática do
cotidiano escolar; desenvolver métodos de avaliação adequados a especificidades de cada turma; oferecer
sugestões de prática sobre avaliação. Por último, utilizamos um questionário de autoavaliação nos qual,
quarenta e dois (42) questionários de autoavaliação, como forma de coleta de dados, aplicados aos
professores de vários níveis de ensino e alunos de graduação participantes do curso, com o intuito de refletir
métodos e técnicas de avaliação através da troca de experiências.

E, por último, finalizamos nossa pesquisa com apuração e análise dos dados obtidos por meios dos
questionários. A pesquisa desenvolve um trabalho reflexivo e nos ajuda a compreendemos a importância de
discutimos questões educacionais e participarmos de cursos de extensão que visam à troca de experiência,
entre os participantes. Os resultados da coleta de dados seguiram com análise quali-quantitativa dos
envolvidos que aceitaram responder ao questionário de autoavaliação do curso.

Divisão por gênero:

De todos os professores entrevistados, 59,5% são do sexo feminino, 33,3% do sexo masculino e 7,2% não
informaram. Segundo o quadro de distribuição por sexo constatamos que a maior parte dos participantes do
curso é do sexo feminino. Como a escolha dos entrevistados foi aleatória, notamos a feminização da
participação dos cursistas.

Redimento do cursista:

Com objetivo de compreendermos o ponto de vista dos participantes referente ao rendimento e participação
no curso online, verificamos que muitos se identificaram e elogiaram a participação no curso como podemos
observar nas falas das cursistas:

Foi excelente, pois estudar um conteúdo deste nível, à distância e de forma
prazerosa e compreensível nem sempre é possível;

- A professora dirigiu o curso de uma forma muito criativa e atraente;

- O curso foi muito esclarecedor.

- Espero poder participar de outros cursos agradáveis e importantes como este, se
possível, à distância também. (SANTOS, Q.05)
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Um curso que me mostrou como devo agir em quanto aluna EAD, para poder
desempenhar meu papel de cursista de maneira que possa concluir o curso levando
uma ótima bagagem de conhecimentos para a sala de aula e para a vida enquanto
ser humano. (GLICIA, Q.15)

Existiram pessoas que por não ter experiência e conhecimento desta modalidade de curso acabou se
perdendo um pouco nas atividades e datas como podemos verificar através do relato de um cursista:

O curso foi muito interessante, mas como foi o primeiro para mim faltou um pouco
de comunicação antes do curso começar. Confesso que me perdi nas datas, não
conseguia acompanhar os fóruns, que tinham ótimas propostas, no final acabei não
conseguindo acompanhar o ritmo do curso, ressalto que o curso foi muito bem
organizado e espero que tenha mais e já sabendo como funciona, aproveitar mais
para interagir. (NASCIMENTO, Q. 28)

É importante ressaltar que o Ensino a Distância, através do ensino virtual, que utiliza essencialmente a
Internet como meio de comunicação entre professor/aluno e aluno/aluno, guarda uma característica de
extrema flexibilidade, uma vez que a relação pedagógica não se dá de forma síncrona, nem em relação ao
tempo, nem ao espaço. Porém é relevante destacar que alguns alunos acabam resistindo a EaD por enfrentar
problemas com a internet e provedor acaba dificultado um pouco o andamento do curso.

Muito bem elaborado. Ótima temática, textos e autores excelentes, domínio da
professora, fóruns muito interessantes. Só deixou a desejar o sistema, pois a todo
instante cai à conexão, sem contar o tempo em que o site fica fora. (SILVA, Q. 18)

A organização do curso precisa ser bem formulado e configurado, pois exige muito mais do aluno, pois ele
passa a ser o condutor de sua própria aprendizagem. Ele deve saber gerenciar bem seu tempo, ter disciplina
e convicção de que quer e precisa aprender. Assim como oferecer temas que essas pessoas usem no dia a dia
assim, certamente atrairão um grande número de usuários. Conforme possamos visualizar através dos relatos
das cursitas abaixo:

Foi bastante proveitoso, adquirir bastante conhecimento e além ter melhorado a
visão que eu tinha sobre a Avaliação da Aprendizagem.

(ANDRADE, Q. 03)

Gostei muito do curso, são atividades como essa que nos permite o contato direto
com temas atuais como o tema a avaliação da aprendizagem. (Q. 40)

▪

CONSIDERAÇÕES

O curso foi bastante significativo e o mais importante foi aprender sobre o que é realmente avaliar. Refletir
que a avaliação não é o julgamento do que o aluno sabe ou não, mas sim, um meio que permite ao professor
identificar falhas no processo de ensino e aprendizagem e fazer alterações para atender as possíveis
dificuldades que os alunos apresentem. Quanto à importância desse nosso curso sobre a avaliação é
indiscutível o quanto foi proveitoso não tenho dúvida quanto à aprendizagem desenvolvida, novos conceitos,
posturas e inquietações, em fim o que é permitido para instigar e acreditar em um futuro diferente para a
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educação.

Refletir sobre a avaliação da aprendizagem escolar é importante. Através das ferramentas disponíveis no
Ambiente Virtual de Aprendizagem foi possível realizar com mais eficiência, atendendo a um publico
diferenciado que conseguiu organizar seus horários promovendo uma ativa participação e colaboração nas
atividades.

Por isso, é importante a socialização de trabalhos como este, permite estimular instituições e docente a
elaborem e participarem de cursos online de formação continuada, abordando temas importantes como
Avaliação da Aprendizagem.
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