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Resumo: Ao falarmos de avaliação logo vem em nossa mente algo que deve ser feito para saber se estamos 

aptos ou não para determinado assunto. Em todas as áreas da nossa vida somos avaliados, ao recebermos um 
elogio ou crítica de determinada pessoa ou grupo social denota que fomos avaliados baseados em algum critério, 

podemos até nem saber quais foram utilizaram, mas sabemos que os objetivos para aquele assunto foi ou não 

alcançado. Na área educacional, a avaliação tem como objetivo identificar se o conteúdo passado houve 

assimilação ou não, isto é, a avaliação serve para “medir” o aprendizado do aluno de forma individual baseado 

em uma prova escrita. Os professores jogam seus conhecimentos sobre determinado conteúdo para os alunos e 

estes esperam que a turma o compreenda, para saber se determinado assunto foi compreendido ou não faz 

necessária uma avaliação sistemática. Quando os resultados não são favoráveis o professor responsabiliza o 

aluno do insucesso, gerando assim o fracasso escolar. O que vale aqui ressaltar é que esta avaliação não é a única 

forma de avaliar e que se deve ter o máximo de cuidado ao “dar” uma nota para um aluno. Temos que rever 

conceitos e tradições que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos para que tanto professor como aluno 

possam identificar seus avanços e dificuldades e assim superá-los juntos. Para desenvolver esse trabalho foi 
realizada uma pesquisa de campo com os professores das áreas de ensino da educação básica, no qual os mesmos 

relataram sua compreensão sobre o ato de avaliar, como também seu ponto de vista sobre o assunto abordado, 

tipos de avaliação utilizada por eles em sala, que instrumentos utilizam no dia a dia, após os resultados das 

avaliações obtidas por eles, o que fazem com esses resultados, como vê o modelo de avaliação atual e assim 

refletir sobre possíveis métodos utilizados.  
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ABSTRACT:When we talk about evaluation something comes to mind that must be done to know if we are able 

or not for a certain subject. In all areas of our life we are evaluated, when we receive a compliment or criticism 

from a certain person or social group it denotes that we were evaluated based on some criterion, we may not 

even know which ones were used, but we know that the objectives for that matter were or not Reached. In the 

educational area, the assessment aims to identify whether the past content has been assimilated or not, that is, the 

assessment serves to “measure” the student's learning individually based on a written test. Teachers throw their 

knowledge about a certain content to the students and they expect the class to understand it, to know if a certain 

subject has been understood or does not require a systematic assessment. When the results are not favorable, the 

teacher blames the student for failure, thus generating school failure. What is worth mentioning here is that this 

evaluation is not the only way to evaluate and that extreme care must be taken when “giving” a grade to a 

student. We have to review concepts and traditions that have been developed over the years so that both teacher 
and student can identify their progress and difficulties and thus overcome them together. In order to develop this 

work, a field research was carried out with teachers in the areas of teaching basic education, in which they 

reported their understanding of the act of evaluating, as well as their point of view on the subject addressed, 

types of evaluation used by they in the classroom, what instruments they use on a daily basis, after the results of 

the evaluations obtained by them, what they do with these results, as seen in the current evaluation model and 

thus reflect on possible methods used. 

Keywords: Evaluation. Teacher. Student. Learning. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao debatermos sobre o sistema educacional é importante fazer uma análise de todo o 

processo ocorrido fazendo um delineado de como este se fez até o presente momento. Pois é 

sabido, que a educação sofreu modificações ao longo do tempo, tanto em sala de aula, como 

dentro da isntituição escolar, as comunidades onde estavam inseridas e principalmete o 

ambiente familiar. Todos esses fatores contribuíram para o que temos na sociedade 

contemporânea.   

Quando nos referimos a qualidade da educação percebemos que é um termo amplo e 

complexo, tendo em vista que vários pensadores têm conceitos diferentes sobre o tema mas, 

no fim de tudo a amplitude do conceito acaba se entrelaçando e a avaliação, por sua vez, num 

quadro atual, se faz necessário justamente para que possa manter um parâmetro de qualidade. 

Em sala de aula é fundamental um entendimento mais amplo do que simplesmente 

testar ou medir, avaliar significa averiguar as transições qualitativas da aprendizagem dos 

educando. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (N° 9,394/96). 

Assim, nesta obra destacaremos como o avaliar da aprendizagem dos alunos é 

essencial para a constante busca da qualidade do ensino-aprendizagem e os desafios dos 

educadores ao fazê-la no decorrer processo, pois duarante anos o que havia de importante ao 

avaliar um aluno estava compactado a provas escritas, ou seja, resolver provas partindo de 
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conteúdos estabelecidos para que se houvesse exito - “passar de ano”, isto é, a avaliação 

estava concentrada somente em bases quantitativas, números e resultados.  

Com passar dos tempos, foi entendido que o andamento das atividades em sala de 

aula e as metodologias utilizadas eram de grande valia para o educador, que ao observar e 

avaliar os processos diários poderia verificar o que estava de fato bom e onde poderia intervir 

para melhorar a sua práxis e assim conseguir o resultado desejado.  

A avaliação deve ser questionadora e com objetivos e finalidades a ser alcançado 

caso contrário perde-se o sentido do processo avaliativo, primando pela coerência do 

professor com o processo de ensino-aprendizagem no cotidiano escolar. 

Tendo em vista que o processo avaliativo é recomendado a estar intimamente ligada 

a metodologia aplicada, não sendo possível dissolvê-las e realçando a coerência entre si, não 

estando viável pensar de maneira isolada: avaliação, metodologia, conteúdos e objetivos. Esta 

relação entre os componentes assegura os resultados positivos do processo ensino e 

aprendizagem. 

A reflexão feita sobre avaliação se dá diariamente em nosso cotidiano, haja vista, que 

esse é um processo natural de todas as atividades que realizamos seja no contextro acadêmico, 

docente ou em nossa casa com as atividades diárias.  

Esta pesquisa foi baseada nos docentes que ministram aulas desde o Ensino 

fundamental I ao Ensino Médio, sobre avaliação da aprendizagem realizando reflexões sobre 

o tema, sobre como se deu o processo avaliativo anteriormente fazendo comparações com a 

realidade atual, analisando a diversidade de instrumentos avaliativos que temos disponíveis 

durante a prártica escolar. Buscou responder ao questionamento sobre o que estes educadores 

pensam sobre a avaliação e os métodos utilizados atualmente, além de verificar os 

instrumentos mais utilizados pelos professores. 

Aqui apresentamos considerações sobre avaliação docente para com seus discentes 

através de diferentes metodologias. Neste sentido tivemos como objetivo distinguir e 

caracterizar como ocorre a avaliação no sentido de verificar a aprendizagem do alunado 

discutindo os instrumentos avaliativos. A partir do que foi apresentado e dos questionamentos 

elaborados, a pesquisa se idealizou com o próposito de objetivo geral: Ponderar sobre a 

prática dos educadores investigados à medida que são responsáveis por avaliar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Dentro do objetivo geral especificou-se que: Verificar quais são os instrumentos mais 

utilizados durante o processo avaliativo. Compreender o que os educadores entendem por 

avaliar e pelos métodos atuais. 

É válido ressaltar que a intenção é provocar aos docentes reflexões a respeito dos 

instrumentos de avaliativos, isto é, elaboração, aplicação e a devolutiva dos resultados 
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obtidos, pretende assim discutir e contribuir com um assunto tão amplo como de fato é a 

avaliação da aprendizagem.   

 

 

 

DISCUTINDO SOBRE O TEMA  

 

Quando falamos sobre estrutura escolar, comparando principalmente com a estrutura 

décadas atrás, no quesito avaliação percebemos que houve grandes mudanças nesse 

paramêtro. Há algum tempo atrás, as escolas de cunho tradicional classificavam os alunos e 

muitas vezes os punia por intermédio da avaliação, pórem, era possível uma proporção do que 

era decorado ou memorizado pelos educandos.  

Ao decorrer do tempo e com os estudos sobre o assunto mais avançados é que a 

avaliação pôde ser vista de outra maneira e assim ocorrendo a devida valorização. Os métodos 

de ensino evoluiram e junto com eles os procedimentos avaliativos, dando-se a importância 

merecida, mas, apesar de todo um estudo elaborado sobre o tema ainda está enraizado em 

alguns docentes e na sua prártica escolar as avaliações quantitativas e classificatórias, tendo 

na maioria das vezes a justificativa de provas bimestrais, vestibular, provas externas e/ou 

estimulando a competição no aluno. E infelizmente, quase sempre o discente não aprendeu, 

apenas decorou o conteúdo da prova, e após o término do Ensino Médio terá que pagar um 

cursinho do tipo pré-vestibular para relembrar conteúdos que ficaram a desejar, não sendo 

portanto, analisada como elemento de êxito no processo de ensino e aprendizagem: 

Do que vimos até aqui, portanto, a avaliação por meio de exames ou provas, durante 

o processo ou após seu término é uma das alternativas mais pobres para se medir a 

eficácia do ensino especialmente quando utilizada isoladamente. Sua validade se 

torna mais duvidosa ainda quando se trata da escola tradicional vigente, que não 

oferece motivações intrínsecas à atividade do ensino-aprendizagem, tornado-se 

enfadonha e levando o educador a emprestar seu esforço apenas para “livra-se do 
estudo”, [...] o que resulta numa atividade defensiva de estudar a “matéria” ou 

memorizá-la, apenas nas vésperas dos exames, comprometendo consideravelmente a 

retenção dos conteúdos envolvidos (PARO, 2011, p. 118) 

No entanto, com todas as evoluções referentes ao tema, boa parte dos docentes 

persiste no ato avaliativo visando quantidade. É preciso quebrar este paradigma, pois as vezes 

o próprio docente associam a avaliação como algo não muito bom, amedrontano os discentes 

argumentando que fiquem atentos a determinado assunto, que este “cairá na prova”: 
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A avaliação da aprendizagem escolar, além de ser praticada com tal independência 

do processo ensino-aprendizagem, vem ganhado foros de independência da relação 

professor-aluno. As provas e exames são realizados conforme o interesse do 

professor ou do sietema de ensino. Nem sempre se leva em consideração. Mais 

importante que ser uma oportunidadede aprendizagem significativa, a avaliação tem 

sido uma oportunidade de prova de resistência do aluno aos ataques do professor. As 

notas são operadas como se nada tivessem haver com a aprendizagem. As médias 

são médias entre números e não expressão de apredizagens bem ou mal sucedidas 

(LUCKESI, 2011, p. 41). 

As notas são fatores classificatórios, demonstrando por meio delas a situação do 

aluno “bom” ou “ruim”, sem ao menos procurarem identificar os motivos que levaram este 

alunos a não atingir a nota desejada: 

Mais que isso, as notas se tornam a divindade adorada tanto pelo professor como 

pelos alunos. O professor adora-as quando são baixas, por mostrar sua “lisura” (“não 

aprovo de graça; sou durão”); por mostrar os seu “poder” (“não aprovo qualquer 

aluno de qualquer jeito”). O aluno, por outro lado, está à procura do “Santo Graal” – 

a nota. Ele precisa dela, não importa se ela expressa ou não uma aprendizagem 

satisfatória; ele quer a nota. Faz contas e médias para verificar a sua situação. É a 

nota que domina tudo; é em função dela que se vive na prática escolar (LUCKESI, 

2011, p. 41 e 42). 

Do ponto de vista dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

A avaliação vai além da visão tradicional, que focaliza o controle externo do aluno, 

através de notas ou conceitos, para ser compreendida como parte integrante e 
intrínseca ao processo educacional. A avaliação não se restringe ao julgamento sobre 

sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de atuações que 

tem função de alimentar, sustentar e orientar a orientação pedagógica (BRASIL, 

1997, p.55). 

Partindo deste príncipio o processo avaliativo deve ser visto como um auxílio da 

prática educativa do professor no qual deve se sobressair à qualidade do ensino sobre a 

quantidade primando a formação do aluno, ou seja, o foco essencial é a aprendizagem.  

Mas o grande anseio da maioria dos profissionais é como torrnar a avaliação aliada 

do processo ensino-aprendizagem e repensar sua prática educativa. 

 

 

LUCKESI (2011, p.45) destaca: 

A avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que se 

articula como um projeto pedagógico e com seu consequente projeto de ensino. A 

avaliação, tanto no geral como no caso específico da aprendizagem não possui uma 

finalidade em si; ela subsidia um curso de ação que visa construir um resultado 

previamente definido. 
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As modificações dos profissionais devem começar diariamente, as trocas de 

conhecimento devem ocorrer de forma constante durante o processo de aprendizagem 

considerando que a interação possibilita construir novos caminhos e conhecimentos para as 

partes envolvidas no ato de ensinar e aprender, pois o investimento maior deve ser focado no 

processo e não no resultado final:  

Para compreender adequadamente o que aqui vamos propor, importa estarmos 

cientes de que a avaliação educacional, em geral, e a avaliação da aprendizagem 

escolar, em particular, são meios e não fins em si mesmos, estando assim 
delimitadas pela teoria e pela prática que as circunstancializam. Desse modo, 

entendemos que a avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim 

dimensionada por um modelo teórico de mundo e de educação traduzido em prática 

pedagógica (LUCKESI, 2011, p. 76). 

Em contrapartida, uma das modificações fundamentais é quebrar o paradigma 

errôneo que o professor é detentor do saber, este deve conduzir seu trabalho como mediador 

do processo ensino-aprendizagem estimulando seu público a pensar, ter opiniões críticas e 

refletir sobre seus conhecimentos. Para que assim, ao utilizar os diversos instrumentos de 

avaliação diária possa verificar os êxitos e erros e onde possa modificar sua prática escolar 

considerando que a sala de aula é um espaço reflexivo e de ensino-aprendizagem atendendo 

as necessidades dos alunos. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia usada neste estudo teve como ponto de partida uma pesquisa 

bibliográfica para tentar compreender mais a fundo a avaliação e os processos avaliativos 

empregados, fazendo um paralelo com as práticas usadas numa educação tradicional com as 

metodologias atuais.  

Posteriormente foi realizado um estudo quantitativo com professores da rede publica 

da cidade de Alto Santo – Ceará. A amostra foi realizada com um total de trinta docentes, 

compreendendo entre o Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Como técnica de coleta de 

dados, utilizamos um formulário feito no Google Drive enviados através das redes sociais 

(Whatsapp), sendo que as respostas foram enviadas de forma anônima. 

 

ANÁLISE DOS DADOS  
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Serão apresentados os dados coletados na pesquisa com os docentes e todas as 

informações desta investigação.  Antes de tudo investigamos o perfil de professores 

entendendo onde estes atuam.  

 
Gráfico 01: Qual a sua área de atuação? 

 

Quando indagados sobre o que eles compreendem sobre avaliar, todos são unânimes 

em afirmar que é parte importante do processo de ensino aprendizagem pois é possível 

“sondar o que o aluno assimilou do conteúdo ou não, o que ele trás de aprendizagem, o que 

podemos melhorar”, além de “verificar o grau de conhecimentos adquiridos pelos estudantes 

em um determinado período”, atestando o trabalho docente “como a verificação da 

aprendizagem e também como algo que orienta o trabalho/planejamento do professor” indo 

mais longe ainda atestam que: 

A avaliação é um processo natural que acontece para que o professor tenha uma 
noção dos conteúdos assimilados pelos alunos, bem como saber se as metodologias 

de ensino adotadas por ele estão surtindo efeito na aprendizagem dos alunos. A 

avaliação é um processo atualmente entendido não só como o resultado dos testes e 

provas, mas também os resultados dos trabalhos e/ou pesquisas que os alunos 

realizam.” 

As avaliações mais utilizadas comprendem em Avaliação Diagnóstica, Avaliação 

Formativa e Avaliação Formativa. A primeira auxilia o docente na detecção ou realização de 

uma averiguação dos conteúdos e conhecimentos do alunado e, baseado nos dados da 

investigação efetuar planejamento e ações que possam suprir as necessidades atingindo assim 

os objetivos propostos. A segunda tem o intuito de verificar se o que foi colocado pelo 

docente no seu planejamento relacionado as temáticas dos assuntos abordados estão sendo 

atingidos no decorrer do processo de ensino aprendizagem do aluno. E por fim, a terceira é 

encarregada da atribuição de notas e conceitos para os alunos “passarem de ano”, 

normalmente executada durante o bimestre ou semestre. 
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O gráfico abaixo confirma que a maioria dos professores entrevistados utilizam a 

Avaliação Diagnóstica como ferramenta principal. 

  
Gráfico 2: Que tipo de avaliação você mais utiliza? 

 

Os intrumentos avaliativos cooperam e reunem informações durante o processo de 

ensino-aprendizagem visando à melhoria da qualidade da educação, oportunizando aos 

discentes diversas possibilidades de serem avaliados assegurando de maneira consistente o 

sucesso escolar. O gráfico abaixo demonstra quais os instrumentos mais utilizados pelos 

professores da rede pública de ensino do município de Alto Santo – Ce, vale lembrar que foi 

possível marcar mais de um instrumento. 

  
Gráfico 3: Quais instrumentos de  avaliação você mais utiliza? 

É sabido que os métodos de avaliação são abrangentes e nos auxiliam a detectar o 

aprendizado, foi solicitado que classificassem em bom, regular e excelente, no qual a maiorias 

dos professores concordam que são métodos bons, mas, que precisam de melhorias. 
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Gráfico 4: Como você classifica os métodos de avaliação no quesito de detectar se houve 
ou não aprendizado? 

 

As avaliações externas são eficazes em medir o conhecimento do aluno e através dos 

resultados obtidos, desenvolve politicas publicas e no cotidiano da escola, que possam sanar 

as dificuldades encontradas no ensino. Ao questionar se eles utlizam esses resultados para 

repensarem suas práticas pedagógicas  a maioria afirmara que sim. 

 
Gráfico 5: Você utiliza dados obtidos através de avaliações externas e internas para 

repensar suas práticas pedagógicas? 

Embora as avaliações atualmente compreendam em vários quesitos, a prova escrita 

ainda continua sendo o principal recurso para quantificar conhecimanto e atribuir notas. Foi 

perguntado se eles tinham o costume de revisar essas provas em sala em conjunto com os 

discentes e como o gráfico mostra, essa prática é bastante utilizada. 



 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                             Nº 9, p. 00-00, 

Dez/2020 

 

 

 

SOBRENOMES AUTORES (2020) 

REVISTA 

PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 

 
Gráfico 6: Você costuma revisar a avaliação escrita feita em sala juntamente com os 
alunos? 

Sobre os métodos atuais foi solicitado que fizessem comentários a respeito do 

assunto, que  se pode verificar a seguir: 

“Inovar na forma de avaliar alunos na sala de aula pode trazer resultados 

compensadores não só no desempenho dos estudantes, mas também no que se refere 

à escola, que, empenhada em inovar, destaca-se dos demais institutos de ensino e 

aprofunda a formação de cada um de seus discentes”. 

“São muitos, podemos escolher e adequar da melhor forma possível ao nível do 

aluno, o processo ensino-aprendizagem, o meio e as condições de recursos e física 

do local, o contexto social, cultural e político, sempre como diagnóstico e como 

ferramenta para nós mostrar e comparar nossas metrologia e todo processo 

relacionada a prática dentro da sala de aula”. 

“O método de avaliação avançou bastante, tendo em vista que as novas necessidades 

da interação entre professor e aluno e a escolha do método vem de encontro com os 

objetivos que o professor pretende alcançar dentro do contexto de desempenho do 

aluno”. 

 

Embora seja visto como algo positivo, pois os alunos são avaliados não somente por 

provas, mas também por meio de observações diárias, ainda é perceptível que é preciso ter 

modificações e alguns ainda concordam que os métodos de avaliação tradicional ainda se 

sobressaiam bastante:  

“Acredito que os métodos de avaliação utilizados atualmente em geral são bons 

entretanto,  acredito que ainda é necessário alguns ajustes como por exemplo as 

avaliações bimestrais ainda norteiam a maior parte das avaliações”. 

“As vezes fica a desejar... Precisamos avaliar o aluno como um todo desde os seus 

conhecimentos prévios, bem como os adquiridos em sala... Não podemos nos 

restringir a apenas uma prova taxativa”. 
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“Infelizmente a educação básica ainda não chegou ao nível de excelência, onde 

todos os professores são conhecedores das novas formas de repensar a avaliação, 

nossa educação ainda sofre sérias influências herdadas do ensino tradicional”. 

“Acho que é preciso repensar esses métodos, uma vez que o que é levado em 

consideração é o quantitativo, como por exemplo números de alunos aprovados, ao 

invés de considerar o aspecto qualitativo para criar uma dinâmica de troca de 

experiências e conhecimento em sala de aula”. 

“Atualmente alguns profissionais estão utilizado somente dos resultados da 

avaliação como numeros e não soma de aprendizado. No meu ponto de vista isso é 

ruim é prejudica o sistema educacional”. 

Conforme  as   respostas dadas  pelos  professores  intrevistados  percebemos  que  

os  instrumentos avaliativos ainda  deve  ser estudado  com  mais  afinco  pelo  o professor, ou 

seja, o mesmo deve ter  uma interação melhor, assim o  sistema  de  avaliação pode ser de  

excelência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa em questão teve intuito de abordar o tema com uma visão crítica 

enfatizando modelos avaliativos e as ferramentas utilizadas para chegar aos critérios usados 

em sala de aula discutindo métodos utilizados no dedecorrer do tempo. 

Como visto no decorrer da pesquisa os autores citados discutem os efeitos que a 

avaliação de aprendizagem não aplicada de uma forma contínua pode prejudicar a 

aprendizagem gerando futuramente efeitos negativos, um vez que o aluno não deva estudar 

apenas visando os resultados númericos e sim, interessar-se com sua aprendizagem ao longo 

da sua vida escolar.  

Os professores abordaram que o sistema está se modificando aos poucos mas que 

ainda é necessário uma revisão para que a avaliação possa ocorrer de fato a favor da 

aprendizagem.  

Tendo em vista que as avaliações estão presentes em nossa vida diária, uma vez que 

estabelecemos vivências e valores é preciso tornar a avaliação uma metodologia no dia-a-dia 

da sala de aula, para que assim, se desenvolva habilidades e competências nos discentes e que 

não sirvam apenas para cumprir regras burocráticas, mas que acima de tudo, os professores 

sejam isnstrumentos a levar o conhecimento ao aluno e os mesmos repensem suas ações e 

atitudes de forma reflexiva.  
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É importante ressaltar que a tarefa de avaliar não é fácil, de acordo com o que foi 

analisado não há soluções ou tampouco receitas prontas para tal método, é preciso 

compreender a sua importância na aprendizagem como intrumento norteador processo 

educacional.  
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