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RESUMO

Este artigo foi elaborado a partir do estudo dos principais autores que tratam sobre a avaliação da

aprendizagem, tendo como objetivo levar a reflexão sobre o processo de ensino aprendizagem, como ele é

mal interpretado por docentes e discentes, além da diferenciação dos conceitos: exames e avaliação, que são

geralmente confundidos; além de tratar sobre que é praticado atualmente na escola, se de fato é exame ou

avaliação da aprendizagem. Além disso, trataremos também dos instrumentos de coleta de dados da

avaliação da aprendizagem, trazendo conceitos, exemplos e apresentados seus benefícios.

PALAVRAS-CHAVE: CONCEPÇÕES-AVALIAÇÃO-APRENDIZAGEM-EDUCAÇÃO

ABSTRACT

This article was developed from a study of the major authors that deal with assessment of learning, aiming to

lead to reflection on the learning process, as it is misunderstood by teachers and students, besides the

differentiation of concepts: evidence, examinations and evaluation, which are often confused, besides handle

on what is currently practiced in the school, if indeed it exam or assessment of learning. In addition, we will

also instruments of data collection of assessment of learning, bringing concepts and examples presented its

benefits.
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INTRODUÇÃO

O ato de avaliar se faz presente diariamente em nossas vidas, uma vez que nos comprometemos com

práticas educativas e atos avaliativos até mesmo dentro de nossas casas, fora do ambiente escolar

tradicional. Tanto pais, como educadores, educandos e gestores, fazem parte deste processo educativo, cada

16/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/consideracoes_acerca_da_pratica_avaliativa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



um com sua responsabilidade. A avaliação é parte inerente do trabalho educativo do jeito que conhecemos,

podemos dizer que é um dos principais componentes deste, sendo uma ferramenta útil para definir os meios

que se usa no processo e se os resultados esperados estão sendo obtidos. Dada a sua importância, o ato de

avaliar requer zelo atenção, já que a falta de critério em sua realização pode trazer consequências

desastrosas. Acontece correntemente uma confusão sobre conceitos envolvidos nessa prática, bem como

sobre o próprio conceito de avaliação, o que leva a um desvio de sua finalidade e má interpretação do seu

objetivo. Vemos frequentemente professores que elaboram suas avaliações sem observar os critérios

necessários, resultando num instrumento que pode não atingir seus fins. Faz necessário ao educador

conhecer bem esses critérios e conhecer os meios para aplicá-los e traze-los a realidade das escolas. A

avaliação eficiente depende também do uso correto dos instrumentos de coleta de dados, muitas vezes

chamados erroneamente de instrumentos de avaliação. Esses instrumentos são os responsáveis por trazer às

vistas do avaliador aquilo que ele quer conhecer e mensurar. Os instrumentos de coleta de dados são parte

fundamental do processo avaliativo, e deles depende seu sucesso. Esse trabalho trará esclarecimentos sobre

conceitos como: avaliação, exame, coleta de dados, etc, visando dirimir dúvidas sobre esses termos e

desmistificar a prática avaliativa.

1. Conceituando:

Faz-se mister aqui esclarecer os conceitos de exame, avaliação, instrumentos de avaliação e instrumentos de

coletas de dados.O exame, a saber, tem função meramente classificatória. Quando se examina, objetiva-se

apenas classificar o aluno de acordo com sua nota, sem haver preocupação com a qualidade do aprendizado.

Separa-se os que não aprenderam dos que supostamente aprenderam. Dizemos supostamente porque o

aluno pode ter decorado a matéria da prova e tirada uma nota maior que aquele que aprendeu realmente

ainda que uma pequena parte da matéria. Os exames também tem a característica de ser pontual, pois só

importa o que se dá no momento em que ele acontece, é uma “chance única”, é também excludente, porque

servindo para classificar, deixa de fora quem não obteve os resultados do topo. Além disso, os exames são

dotados de um caráter autoritário, sendo muitas vezes utilizado pelos professores como um instrumento de

disciplinação, um modo de amedrontar os alunos e faze-los temer a figura autoritária do professor que pode

puni-los com exames complicados e notas baixas.

A avaliação por sua vez, tem função diagnóstica, preocupando-se com o a qualidade do aprendizado obtido

pelo aluno. O objetivo é ter conhecimento das áreas em que o indivíduo foi bem sucedido e onde precisa

melhorar, de que maneira intervir. Não se observa só o que foi aprendido, mas também o que se deixou de

aprender. Ao contrário do exame, que se faz de maneira pontual, a avaliação é um processo continuo. Os

resultados nunca são considerados como finais e sim como etapas do processo, dessa forma, um mau

desempenho em um momento não classifica o aluno de forma negativa, e sim lhe dá a oportunidade de

melhorar sempre.

Os instrumentos de coleta de dados são os meios utilizados para colher os dados que se quer avaliar. Serve

para se obter as informações que basearão o diagnóstico. Como as provas, testes, etc.

Os instrumentos de avaliação se referem aos componentes metodológicos do processo avaliativo. Sendo a

coleta de dados o primeiro deles.
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1.1 Considerações acerca da questão exame x avaliação:

Para Luckesi (2005, p. 28) O exame investe no produto, enquanto a avaliação se direciona para o processo.

Entende-se como produto o resultado final do aprendizado, que pode ser satisfatório ou não, sem se importar

com o que acontece durante o processo. O que importa é que a nota do aluno é aquela que ele obteve e nada

mais se pode fazer.

No processo estão todos os meios usados para se chegar ao resultado final da melhor maneira possível.

Investir no processo significa estar atento a como se desenrola o aprendizado, quais as estratégias tem dado

mais certo, de que forma o aluno aprende melhor e porque ele não conseguiu assimilar o que deixou de ser

aprendido. Esse investimento resulta numa aprendizagem muito mais verdadeira.

Nossa prática escolar costumar estar muito mais atenta ao produto, devido às pressões da sociedade ávida

por resultados e demonstrações de desempenho e esquece que o caminho do aprendizado também é muito

rico e se bem trilhado levará aos resultados pretendidos. Nas palavras do autor: “Bom ensino é o ensino de

qualidade que investe no processo e, por isso, chega a produtos significativos e satisfatórios. Os resultados

não nos chegam, eles são construídos.” (p. 29).

2. Etapas da avaliação:

O processo avaliativo compreende três etapas, são elas:

a) Constatação da realidade através da coletada de dados. É a observação do objeto para se obter

informações que subsidiem um diagnóstico. Para tanto são usados os instrumentos de coleta de dados, sobre

os quais trataremos mais a frente.

b) Qualificação da realidade observada a partir das informações colhidas. Esta é a etapa avaliativa

propriamente dita. Nesse momento faz uma comparação entre a realidade que foi observada no passo

anterior e critérios previamente estabelecidos que definem as expectativas a serem alcançadas. É o momento

em que se faz o verdadeiro diagnóstico do aprendizado.

c) Por fim, o avaliador deve decidir qual vai ser o seu posicionamento frente aos resultados obtidos, se vai

deixar a situação como está ou se será necessário intervir.

-Avaliação, fracasso escolar e exclusão:

Muitas são as causas apontadas para a exclusão e o fracasso escolar, dentre elas: desestruturação familiar,

violência na escola, dificuldades de acesso, trabalho infantil, e repetência. A repetência pode ser encarada

como consequência de uma prática avaliativa seletiva e excludente que não atende aos objetivos reais da

avaliação. Isso está atrelado ao fato da nossa escola servir a manutenção dos interesses da ordem social em

que vivemos.

A estruturação da sociedade em classes é reproduzida também no ambiente escolar trazendo um caráter de
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seletividade a avaliação de aprendizagem, desviando-a de seus fins.

A escola atual é um espaço de convergência de uma diversidade de culturas, realidades, etnias e tem por

principio ser um lugar democrático onde todos tem as mesmas oportunidades e direitos. Mas o que vemos é

que a escola não está preparada para tornar realidade esses ideais. Sob a égide da democratização (que

disfarça ideais neoliberais), o ensino se da de maneira padronizada sem levar em conta as necessidades

acarretadas pela multiplicidade de características do alunado. Na opinião de Maria Tereza Esteban:

As práticas escolares cotidianas precisam ser indagadas dentro dos múltiplos

contextos que conformam a escola como uma instituição cada vez mais

universalizada e, portanto, simultaneamente mais vinculada às particularidades dos

grupos historicamente subalternizados, negados em seu saber e que têm seu próprio

conhecimento desqualificado. (2009)

O ensino dado visa suprimir as diferenças individuais e inserir os indivíduos na mesma “medida” em favor do

controle social e da instituição de uma cultura de massa. A avaliação praticada nesse contexto reflete essa

prática quando serve como forma de instituir disciplina e determinar o que o aluno deve aprender, os que não

conseguirem se apropriar do que é determinado serão excluídos. Ainda na visão de Esteban:

Observa-se a formulação de um discurso que ofusca a exclusão do diferente, inserido

na escola, e passa a legitimar a exclusão da diferença que constitui a sala de aula em

decorrência da democratização do acesso à escola, sendo enclausurada em

territórios simbolicamente desqualificados no cotidiano escolar. (2009)

Para Ribeiro (2009, p.14) a avaliação deixou de ser um meio para ser ela mesma um fim, pois ao invés de ser

um instrumento que mostre o que o aluno não aprendeu e sirva como diagnóstico que leve a uma

intervenção, se preocupa apenas com o que o aluno aprendeu e como demonstra isso no momento em que a

avaliação é aplicada. O objetivo é a nota alta, que segregará aqueles que chegam lá e os que não chegaram,

contribuindo para a estigmatização do aluno que passa a ser visto como aquele que tem um mau rendimento.

O progresso do educando também fica condicionado a esse rótulo, pois só está apto a seguir adiante no ciclo

escolar aquele que aprendeu, quem aprendeu foi quem tirou as notas altas, dessa forma depreende-se que

quem não evoluiu não aprendeu nada. O aluno é reprovado e encara a temida repetência. O que acontece é

que na maioria das vezes a repetência não traz soluções porque não atinge o foco do problema, que deveria

ter sido observado no momento da avaliação. A intervenção não é feita no momento certo. Isso gera um

desgaste no aluno que frequentemente leva ao abandono da escola.

Considerações finais

A avaliação, prática tão inerente à educação escolar e consequentemente tão presente em nossas vidas, é

cercada de impressões das mais diversas e muitas vezes deturpadas. Comumente confundida com exames, a

avaliação de aprendizagem se tornou um monstro temido pelo alunado devido a sua aplicação incorreta que

muitas vezes visa realmente controlar e punir. A avaliação não pode ser analisada fora do contexto em que

está inserida, pois ela é fruto de uma conformação histórica e social que resultou na prática educativa que
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conhecemos hoje e que prestou uma finalidade para avaliação, ainda que não seja a real.

É preciso considerar também que o mau uso desse instrumento se dá muitas vezes pela falta de

conhecimento dos educadores acerca dos seus critérios e mesmo de seus objetivos. É preciso enfatizar

durante os cursos de formação de professores disciplinas que tragam ao conhecimento dos futuros

educadores todos os aspectos envolvidos na prática da avaliação de aprendizagem, bem como incutir na

mentalidade de todos que participam da educação no ambiente escolar que a avaliação tem objetivos

definidos que em nada se assemelham aos do exame (aliás, é preciso que se faça definitivamente a

dissociação desses conceitos) e que a avaliação é um instrumento a serviço da educação, que deve

possibilitar ao professor conhecer as dificuldades do aluno e lhe indicar onde e quando intervir para que o

aprendizado se de em sua plenitude. Principalmente precisa-se tomar a consciência de que a avaliação de

aprendizagem deve ser feito com muito critério e não de maneira aleatória, ao bel-prazer de quem a formula.
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