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RESUMO 

Neste relataremos sobre os processos avaliativos na aprendizagem desta forma 
podemos estabelecer ligações entre as diversas formas de avaliação, dentre essas 
destacaremos a formativa e a classificatória, que de maneiras distintas abarcam a 
aprendizagem como um processo importante para o ensino. Logo em seguinte 
pretendemos discutir quais as principais funções deste meio na construção do saber. 
Surge neste as modalidades que devem acompanhar o desenvolvimento do aluno, 
de acordo com o sentido a ser seguido pelo professor, ou seja, o trabalho necessita 
de uma regulação e uma autorregulação. O Processo avaliativo intui uma mediação 
por parte do professor e uma analise disposta pela reflexão do aluno. Diante disso, 
cabe ao educador utilizar as metodologias adequadas com finalidade de guiar o 
educando a uma apropriação de forma crítica e cética. 

Palavras Chaves: Processo Avaliativo; Papel do Professor; Ensino-aprendizagem. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo iremos refletir a respeito da concepção avaliativa, tendo 

em vista a sua repercussão no processo de ensino/aprendizagem, apresentada por 

diversos autores como um tema problemático devido à consistência de distintas 

concepções a cerca dos métodos de trabalho. Com esta problemática posta há a 

necessidade de nos aprofundarmos no conceito de avaliação, este que é 

reconhecido como um processo que se refere à aprendizagem do aluno, entretanto 
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não se remete apenas a aplicação de provas, pois deve ser uma construção 

significativa das partes. No segmento compreendemos a avaliação como um 

processo pelo qual o aluno tem como direito a garantia de uma educação 

qualificativa.  

No entanto cabe ao educador o processo de ensinar, este que 

envolve disposição e a busca de condições de efetivação do ensino e 

aprendizagem. Através destas perspectivas compreende-se o ensinar não somente 

como um processo técnico e sim algo que para além de apenas estabelecer 

objetivos é posto com a necessidade de apropriação, pois, segundo Freire (1993,p. 

27) “[...] não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do que diria 

se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem 

aprende”. Assim torna-se possível fazer considerações a cerca de como o 

profissional da educação deve agir no processo avaliativo em detrimento das 

finalidades e necessidades do ensino. 

 

2. METODOLOGIA 

Para dar início, este artigo primeiramente fará um levantamento da 

bibliografia para realizarmos uma seleção de obras a serem lidas, assim 

possibilitando um aprofundando do conceito de avaliação. Sendo que as leituras 

serão efetivadas tendo por base a análise textual seguida da compreensão e da 

interpretação mediante ao ensino aprendizagem. Concomitante às leituras, 

realizaremos fichamentos e anotações, para que as informações adquiridas possam 

ser analisadas, discutidas e sistematizadas adequadamente. Daremos preferência 

para as fontes primárias, mas também usaremos fontes secundarias de 

comentadores selecionados para esse fim. Com intuito de estabelecermos relações 

entre o processo de aprendizagem com o papel do professor pedagogo e suas 

funções avaliativas, de modo que resultaremos em uma pesquisa com caráter 

bibliográfico, que seu conceito restrito “[...] é a busca de informações bibliográficas, 

seleção de documentos que se relacionam com o problema de pesquisa (livros, 

verbetes de enciclopédia, artigos de revistas, trabalhos de congressos, teses etc.) e 

o respectivo fichamento das referências para que sejam posteriormente utilizadas 

(na identificação do material referenciado ou na bibliografia final)”. (MACEDO, 1994, 
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p.13) Assim a pesquisa bibliográfica define-se como a seleção de documentos 

relacionados à problemática escolhida a fim de aperfeiçoar e identificar o trabalho 

acadêmico. 

 

3. CONCEPÇÕES AVALIATIVAS 

As concepções avaliativas se dão através do processo de reflexão 

acerca do desenvolvimento de cada aluno, porém em nossos estudos realizados a 

partir de uma pesquisa bibliográfica destacaremos o conceito de avaliar para três 

autores, pois o termo avaliar não apresenta um único significado. Sendo assim 

Demo exemplifica que, “Avaliar pode constituir um exercício autoritário do poder de 

jugar ou, ao contrario, pode constituir um processo e um projeto em que avaliador e 

avaliando buscam e sofrem uma mudança qualitativa [...]”. (1995, p.x)  

Neste segmento, para Alvarenga avaliar é destacar os “[...] modelos 

de avaliação contrastante: o modelo tradicional, que enfatiza a qualificação dos 

resultados e a classificação dos alunos e os modelos progressistas, que focalizam o 

processo e a avaliação diagnóstica do aluno”. (1999, p.29) E de acordo com 

Mendez, “[...] avaliar é construir o conhecimento por vias heurísticas de 

descobrimento. Quem avalia com intenção formativa quer conhecer a qualidade dos 

processos e dos resultados”. (2002, p.63) 

Em um segundo momento, a partir do contato com os autores 

acreditamos que o avaliar se conceitua muito além de quantificar o aluno e sim 

possibilitar uma compreensão do conteúdo e auxilia-lo a uma aderência de 

conhecimento significativo de forma qualitativa, a partir do julgamento do rendimento 

do mesmo. 

Desta forma, este processo requer contribuições no âmbito 

educacional para a tomada de decisões, ou seja, uma busca por melhorias quanto à 

qualidade no ensino, na aprendizagem e no currículo, diante da importância da 

concepção de cada professor, pois cada profissional da educação tem seus métodos 

educacionais, que podem se diferenciarem. Isto posta, a avaliação não pode se 

definir apenas como um fim e sim como o processo pelo qual a aprendizagem é 

colocada em prática, o que significa dizer que é a oportunidade de expor os seus 
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conhecimentos, razões, saberes, enfim o momento de destacar as dúvidas e 

esclarecê-las e para além se expressar. 

Nesta perspectiva podemos considerar a avaliação como inter-

relacionada com a mensuração do rendimento dos alunos, sendo assim é ela que 

indaga, questiona e dialoga com a aprendizagem, buscando conhecer a qualidade 

da construção do saber. No entanto, ela deve desempenhar funções como: 

estabelecer o domínio da aprendizagem, demonstrar a metodologia utilizada no 

processo de ensino e aprendizagem, analisar os objetivos do ensino, revelar as 

consequências da atuação do professor e fornecer dados para avaliar a efetivação 

do currículo escolar. 

 

3.1 AVALIAÇÃO CLASSIFICATÓRIA 

Segundo Demo (2002, p. 16) “[...] ao avaliar é impossível apagar o 

pano de fundo da clivagem social em qualquer sociedade capitalista”, ou seja, é 

impossível separar da avaliação a classificação, entretanto torna-se papel de quem 

a faz os segmentos que á irão compor. “Avaliar é sempre classificar [...]” (Demo, 

2002, p.17) cabendo aos procedimentos pedagógicos às ações que deverão nortear 

o resultado geral obtido com propósito na verificação dos níveis de aproveitam’ento. 

Esta modalidade de avaliação intui verificar o produto final da 

aprendizagem, oque quer dizer que não tem como fundamento a análise de falhas, 

erros do ensino e aprendizagem apenas as pontuando no final do processo. Este 

segmento não compreende o acompanhamento do processo de desenvolvimento do 

aluno como na avaliação formativa e sim seu fundamento é posto na busca por 

resultados. 

Entretanto torna-se necessário que o professor ao utilizar-se de tal 

método tenha claro que deve ser cauteloso no cuidado de trabalhar isto com o 

aluno, atentando para não escalona-lo. Conclui-se deste modo que esta modalidade 

avalia ao encerar uma fase da aprendizagem, através da verificação dos 

conhecimentos adquiridos dos resultados obtidos, rejeitando então os erros. 

 

3.2 AVALIAÇÃO FORMATIVA 
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Esta maneira de avaliar tem como intuito ampliar a qualidade do 

processo ensino/aprendizagem. Diversos são os teóricos que estudam essa 

concepção avaliativa, sendo relevante ressaltar que cada qual se vale de uma 

nomenclatura diferente, ainda que foque a ampliação do conhecimento, conforme 

segue: Demo: Qualitativa; Fernandes: Formativa Alternativa; Hoffmann: Mediadora; 

Luckesi: Diagnóstica; Romão: Dialógica entre outros. 

Nomeada por Demo (1995, p. 17) de avaliação qualitativa, esta 

concepção avaliativa se dedica a “[...] a perceber tal problemática para além dos 

levantamentos quantitativos usuais, que nem por isso deixam de ter sua 

importância.”, pois não há que se ignorar as notas, mas analisá-las tendo em vista 

identificar o que revelam a respeito do que foi compreendido ou ainda precisa ser 

apreendido pelo aluno. Ou seja, amparado nesta concepção avaliativa, o professor 

acompanha o percurso da aprendizagem do aluno, tendo em vista ter ações a 

contribuírem com a ampliação da mesma, conforme aponta Hoffmann (2003, p.2). 

 

De acordo com a autora, a avaliação ainda é essencial a educação 
desde que tenha a perspectiva de ser problematizadora e que vise o 
questionamento e a reflexão sobre a ação. Diz, também, que “o 
significado básico da avaliação é a investigação e dinamização do 
processo de conhecimento”. 

 

Para isso, o professor diversifica as formas de se trabalhar um 

assunto, posicionando o aluno a respeito da sua evolução, a partir do que foi 

estabelecido como meta. Insere em sua rotina de trabalho o feedback, por 

favorecer o aluno a saber de como está e o que fazer para obter avanços. Sobre o 

feedback, segundo Boruchovitch (2009, p.1) “[...] deve ser corretivo e informativo, 

apontando o problema detectado, mas também contendo orientações claras sobre 

como fazer para o aluno alcançar a meta.” 

 A avaliação formativa pode ser posta como uma concepção que 

não intui apenas a formação intelectual, mas sim a formação humana, por instigar o 

aluno a olhar para o próprio percurso, sempre tendo em vista a evolução do seu 

conhecimento. Seu destaque pode ser posto na análise das informações coletadas 

por meio dos instrumentos avaliativos, por serem elas a indicarem como está a 

aprendizagem. O importante no processo avaliativo é ser reconhecido pelo 
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professor como um momento que dá ao aluno a oportunidade de aprender, o que 

lhe cabe acompanhar o seu desempenho e intervir em favor da aprendizagem. 

 

3.3 FUNÇÕES AVALIATIVAS NA APRENDIZAGEM 

No segmento de funções avaliativas podemos abarcar sua 

importância perante o processo de construção do saber ou na análise da 

aprendizagem. Desta forma a avaliação pode ser feita de diversos modos e 

utilizando distintas ferramentas e metodologias como exemplos: as provas que tem 

como intuito a coletagem de dados, aprendidos pelo aluno; feedback que é o 

retorno direcionado ao educando pelo educador com finalidade de apontar suas 

dificuldades; mapa conceitual sendo o apontamento com palavras chaves de 

conceitos principais; dentre  muitos outros. 

Com isso, destacamos a importância avaliativa no processo de 

análise de dados, apropriação do conhecimento, busca reflexiva, apoio a 

aprendizagem, tomadas de decisões e “medição” dos níveis de ensino. 

Seu destaque pode ser posto na análise de informações e ganha 

pleno sentido quando intui a melhoria do processo de ensino – aprendizagem. E em 

contraposição seu problema esta quando ocorre de forma limitada, se tornando um 

instrumento de exclusão.   

 

4. PAPEL DO PROFESSOR 

Nesta perspectiva, vale a pena refletir sobre as considerações de 

Gadotti, ao explicitar sobre o que venha a ser professor: 

O que é ser professor hoje? Ser professor hoje é viver 
intensamente o seu tempo com consciência e 
sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a 
humanidade se educadores. Os educadores, numa 
visão emancipadora, não só transformam a informação 
em conhecimento e em consciência crítica, mas 
também formam pessoas. Diante dos falsos 
pregadores da palavra, dos marqueteiros, eles são 
verdadeiros amantes da sabedoria, os filósofos de que 
os falava Sócrates. Eles fazem fluir o saber - não o 
dado, a informação, o puro conhecimento - porque 
constroem sentido para a vida das pessoas e para a 
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humanidade e buscam, juntos, um mundo mais justo, 
mais produtivo e mais saudável para todos. Por isso 
eles são imprescindíveis.” (Gadotti,2003, p.3). 

 

No entanto, compreendemos como papel do educador, a 

mediação do ensino, que tem como função não apenas a aplicação de nota, mas 

também considerar como parte do processo educativo, os erros, além da 

realização de trabalhos sob uma análise e um retorno, ou seja, esse instrumento 

processual intui o direcionamento do estudo do aluno. Deste modo deve-se 

destacar a importância de se aprender a aprender para que assim consiga 

colaborar na adesão do conhecimento do aluno e na efetivação de sua prática 

docente. 

Com intuito de responder ao principal desafio de sua profissão, o 

professor deve propiciar o acesso à cultura e a ciência, tendo consciência de que 

se faz necessário à inclusão de todos, sem exceção de nenhum educando na 

participação do saber mediante ao contexto social. 

Nesta perspectiva, sua responsabilidade está posta a fim de 

garantir, que o que o aluno aprende vale a pena ser objeto de aprendizagem, ou 

seja, deve fazer com que o ensino se efetive como significativo para o aluno. 

Compreendesse então que sua tarefa é despertar no educando a curiosidade por 

aprender e fazê-lo sentir se parte do processo, tomando como próprio a 

experiência da aprendizagem. 

Neste sentido, para ser um “bom professor”, não basta ser apenas 

um orador, ou saber todos os conceitos de determinada área, pois ensinar não é 

apenas uma questão de falar; na aprendizagem o que realmente importa é 

asseguras que o ouvinte com intenção de aprender está entendendo; tratasse de 

explicar para ser compreendido com isto o “bom professor” é aquele que trabalha 

com intenção formativa. 

 

4.1 FRENTE AO ENSINO APRENDIZAGEM 

Na função de professor, compete-lhe propiciar ao aluno o acesso à 

cultura e à ciência, mediante a inclusão de todos os sujeitos neste processo que se 
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consolida mediante o ensinar e o aprender. Nesta perspectiva, sua responsabilidade 

está posta a fim de garantir que o aluno evolua, conscientizando-o, sobretudo, do 

que precisa fazer para ampliar sempre mais o seu conhecimento. Compreende-se 

então que, além de lançar mão de várias estratégias de ensino que vem ajudar o 

aluno a aprender, sua tarefa é despertar o estudante à busca por aprender. Neste 

sentido, ser professo não é ser bom orador ou saber todos os conceitos de 

determinada área, tendo em vista que os alunos os memorizem, pois como exposto 

por Mendez, “Não se deve aprender pela memória, mais sim sobre o que realmente 

foi compreendido pela inteligência. E não se deve exigir da memória mais do que 

estejamos certos do que a criança sabe.” (COMENIO, 1628 apud MENDEZ, 2002, p. 

5). 

Descobrir o que a criança sabe é olhar atentamente para aquilo que 

ela demonstra no dia a dia e em momento específicos, porque é preciso agir sobre 

o que ela ainda não sabe, sendo este o processo avaliativo na perspectiva 

formativa. Diante deste processo a avaliação ganha seu destaque por se efetivar na 

recolha de informações para intervenções por parte do professor, a partir da análise 

e interpretação das particularidades de cada aluno, sendo essencial a ação 

conjunta entre educadores e educandos, porque, juntos, responsabilizam-se pela 

evolução do conhecimento. 

O processo avaliativo que se volta para a ampliação do 

conhecimento busca compreender as falhas apresentadas pelos educandos, tendo 

em vista a ação dos educadores para a superação pelos educandos do que se 

apresenta ainda incompreensível. Para isso, cabe-lhe coletar dados, analisá-los e 

tomar uma atitude que favoreça a melhoria da aprendizagem. 

Perante o ensino aprendizagem, a avaliação ganha seu destaque 

no papel de instrumento de intervenção por parte do professor, permitindo analisar 

e interpretar as particularidades de cada aluno. Neste segmento, a aprendizagem 

deve ser posta diante da medicação e da ação conjunta entre educadores e 

educandos, buscando a qualidade do ensino através de intervenções pedagógica.  

No entanto, cabe ressaltar que a intervenção do educador neste 

processo de tomada de decisões é dirigida com o objetivo de melhorar a 

aprendizagem do aluno. Aprendizagem esta que requer mais do que uma mera 
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transferência mecânica e sim uma compreensão critica do trabalho entre professor e 

aluno visando à produção da inteligência de forma que o educando tenha amparos 

para criar seus próprios conhecimentos. A ação pedagógica voltada à aprendizagem 

tem como intuito a condição de passagem de um estado para outro, ou seja, o ato 

de educar é mais que uma transferência de conteúdo, pois tem como característica 

ser uma atividade sistemática, que visa estabelecer mudanças no ser humano diante 

das condições vivências por cada um. 

Num segundo momento, as situações de ensino aprendizagem 

devem ser avaliadas de forma ampla, para que se obtenham reais resultados de 

sua efetivação, compreendendo a análise das falhas apresentadas pelos 

educandos. Surge assim a exigência de uma formação diferenciada para os 

educadores, pois devem saber como agir frente às divergentes situações 

problemáticas no contexto educacional. 

 

4.2 FRENTE A AVALIAÇÃO: INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

 Segundo os conceitos avaliativos compreendemos a necessidade 

de utilizar meios que busquem destacar o entendimento que o aluno adquiriu sobre 

o conteúdo estudado e demonstrando os mesmo ao professor. Dessa forma cabe 

ressaltar que é de real importância permear diversos instrumentos avaliativos, o 

qual podemos citar: o portfólio, a coavaliação, o mapa conceitual, a aula e a prova.  

No âmbito educacional existem vários professores pedagogos 

contrários ao processo avaliativo, posicionamento este, decorrente da falta de 

conhecimento a cerca de suas aplicações, pois acreditam que uma avaliação só se 

consiste em uma prova, entretanto de acordo com Demo (2002, p. 44) “[...] para 

avaliar não é necessário prova”. 

Deste modo, devemos ressaltar que o atuante dessa área tem 

como dificuldade compreender a utilização dos instrumentos avaliativos que não se 

limitam a simplesmente, aula e prova, como centro da didática. 

Nesta compreensão passamos a ver os meios utilizados durante o 

processo de avaliação, não mais como principais, podendo haver o surgimento de 

novos ambientes de ensino, não banalizados pela inconsistência metodológica. 
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Na atuação do professor, existe uma questão muito vivenciada por 

todos, que seria o fato de não compreender a importância da avaliação como meio 

de promoção da aprendizagem, por esse motivo demonstram descaso no processo 

e só o aplicam com objetivo de obedecer às exigências das escolas. 

Com isto posto, o problema central da avaliação é fazer o aluno 

aprender, não empurrá-lo para frente e sim acompanhar seu desempenho e intervir 

em favor da recuperação do aluno caso haja dificuldades na adesão de 

conhecimento. Sendo assim, é de obrigação do pedagogo professor evitar o baixo 

rendimento do aluno, mediando este ensino aprendizagem. 

De acordo com Méndez (2002, p.35):  

Nem tudo o que é ensino deve transformar-se 
automaticamente em objeto de avaliação; nem tudo o 
que é aprendido é avaliável, nem o é no mesmo 
sentido, nem tem o mesmo valor. Felizmente os alunos 
aprendem muito mais do que o professor costuma 
avaliar. Ao contrario, não esta tão claro que aquilo que 
o professor avalia seja realmente o mais valioso, 
embora nas práticas habituais o mais valioso costume 
identificar-se com aquilo que mais pontua. 

 

O que significa que avaliar não necessariamente compreende todos 

os segmentos da aprendizagem, no entanto tem seu valor perante a medição 

mesmo que mínima do saber e da efetivação do próprio professor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das discussões por nós realizadas durante o artigo, pode se 

concluir que a avaliação é uma ótima oportunidade para que quem aprende 

coloque em prática seus conhecimentos, também deve ser um momento de 

exposição e superação de dúvida. Entretanto esse processo deve ocorrer com 

integração entre professor e aluno, ou seja, requer uma mediação por parte do 

educador, a fim de possibilitar uma aprendizagem de qualidade. 

No entanto pode se definir o processo avaliativo muito além do que 

apenas a aplicação do instrumento, prova, pois consiste em facilitar a 

aprendizagem e demonstrar a capacitação do sujeito em analise. Desta forma a 

avaliação requer uma boa atividade de ensino, sendo essa sistemática. 
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Perante estes seguimentos compreendemos como necessário que 

o professor saiba realizar de forma qualificada seu papel de mediador da aquisição, 

da construção de conhecimento realizada pelos alunos. E o educador tem como 

função também garantir uma aprendizagem significativa, podendo utilizar como 

aparato os instrumentos prova e aula (expositiva). 
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