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Eixo 2:Educação Básica 
 

Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo entender em que medida a avaliação se constitui 
como ferramenta a serviço do trabalho pedagógico. Para atingir o objetivo, o estudo 
buscou conceituar o processo avaliativo caracterizando as etapas da avaliação, 
além de evidenciar como os instrumentos avaliativos auxiliam no processo de 
aprendizagem. O delineamento metodológico foi constituído de uma pesquisa 
qualitativa de caráter exploratório, utilizando-se da entrevista com um professor que 
atua na educação básica como instrumento para coletar os dados.  Os resultados 
revelaram que a avaliação pode se constituir como ferramenta a serviço do ensino e 
da aprendizagem e ser relevante tanto para o professor quanto para o aluno, na 
medida em que o educador tem uma compreensão mais ampla da avaliação, 
diversifica os instrumentos, utiliza os resultados para reorientar suas ações, 
compreende e utiliza critérios bem definidos. Desta forma pode proporcionar 
caminhos para que o aprendizado seja desenvolvido e alcançado de forma 
significativa.  
 
Palavras Chave: avaliação da aprendizagem; critérios; instrumentos avaliativos; 
aprendizagem. 

 

Introdução: 
 

O processo avaliativo ainda é um tema discutido por teóricos 

preocupados com a proposição de instrumentos e estratégias que possibilitem 

compreender melhor as experiências de aprendizagem vivenciadas pelo aluno 

(MORAES, 2011). Pensar na avaliação somente para dar nota e verificar o que o 

aluno aprendeu ou não e seguir adiante, sem refletir e tomar decisões acerca dos 

dados coletados caracteriza a avaliação como um ato isolado, terminal, que acaba 

na mera verificação e obtenção de nota. 

No cotidiano escolar, é comum ouvir professores expressarem que 

os alunos realizam as atividades avaliativas – provas na maioria das vezes – sem 

comprometimento. Por outro lado, em certas situações, os estudantes não 
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conseguem perceber outro objetivo em relação à avaliação que não seja a nota, o 

quanto vale, relacionando o trabalho realizado ao valor quantitativo e classificatório.  

A avaliação não se caracteriza como um ato terminal e precisa ser 

entendida como “[...] um processo dinâmico, que implica a ‘decisão do que fazer’. 

Sem este ato de decidir, o ato de avaliar não se completa; não se realiza 

plenamente, devido, nessa situação, não subsidiar a melhoria dos resultados 

buscados” (LUCKESI, 2005, p.46). Assim, a avaliação se torna relevante, tanto para 

o professor, quanto para o aluno e pode proporcionar caminhos para que o 

aprendizado seja desenvolvido e alcançado e que a prática do professor possa ser 

refletida e reestruturada. 

A avaliação é uma ação que promove o ajustamento do ensino e do 

aprendizado capaz de permitir melhorias no trabalho do professor e avanços na 

aprendizagem do aluno. Para tanto, deve ocorrer de forma intencional e criteriosa 

para que obtenha resultados verdadeiros e possibilite uma intervenção adequada de 

reorientação do trabalho pedagógico.  

Assim, avaliar supera a ideia de verificação para se constituir como 

uma prática que vai investigar, analisar, observar, apreciar, julgar, coletar 

informações para tomada de decisões, ou seja, ações que ficam impossibilitadas de 

serem feitas em um só momento ou em um modelo engessado. De acordo com 

Sanmartí (2003, p. 20) 

 

Para promover o avanço de todos os alunos, deve-se enfrentar um 
duplo desafio: selecionar os conteúdos que lhe parecem mais 
significativos e utilizar uma avaliação que seja: útil para o professor 
em sua atuação docente, gratificante para os alunos em sua 
aprendizagem e orientadora  para ambos em suas atuações. 

 

Para tanto, a avaliação se caracteriza em três etapas: 1) Coleta de 

informações: momento em que se busca Informações sobre as aprendizagens a 

partir de observações, provas, rodas de conversas em sala de aula, trabalhos 

produzidos pelos alunos e qualquer outro instrumento avaliativo utilizado pelo 

professor. 2) Análise dessas informações: a partir das informações levantadas, 

compreender as dificuldades apresentadas confrontando com os critérios 

estabelecidos. 3) Tomada de decisão: após a compreensão das dificuldades 

apresentadas e as informações obtidas é preciso elaborar estratégias que possam 
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favorecer sua superação, propiciando novos caminhos para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

As três etapas da avaliação precisam estar imbricadas durante todo 

o processo, para que este seja formativo, pedagógico e promova um ensino e 

aprendizagem significativos. Neste sentido é importante que no início do processo 

busque identificar o conhecimento prévio de cada aluno, as formas de representação 

utilizadas pelos alunos, permitindo assim planejar e criar estratégias iniciais para 

ensinar o conteúdo a partir do que cada aluno apresentou.  

Nesta perspectiva, a avaliação torna-se uma ferramenta a serviço do 

trabalho pedagógico, pois assume o propósito de “identificar as mudanças que 

devem ser introduzidas no processo de ensino para ajudar os alunos em seu próprio 

processo de construção do conhecimento e [...] ‘regular’ tanto o processo de ensino 

quanto o de aprendizagem” (SANMARTÍ, 2003, p.19).    

Durante o ensino é importante que se identifique progressos e 

dificuldades apresentadas pelos estudantes e, a partir disso, o professor consiga 

remediar os possíveis erros e até mesmo remodelar sua prática para alcançar os 

objetivos definidos e auxiliar os alunos se autorregularem. 

Não no final de cada etapa, para informar se o objetivo proposto foi 

alcançado ou não e a partir disso o professor consiga fazer suas conclusões e 

decidir qual será seu próximo passo. O professor supera a função autoritária e 

assume a função de “compartilhar com os alunos este processo avaliativo. Não é 

suficiente que aquele que ensina ‘corrija’ os erros e ‘explique’ a visão correta, deve 

ser o próprio aluno quem se avalia, propondo-se atividades com esse objetivo 

específico.” (Sanmartí, 2003, p.19-20) 

Para que o processo avaliativo assuma esse propósito se faz 

necessário um processo de reflexão e a elaboração de instrumentos e estratégias 

que permitam ao aluno desenvolver operações mentais para solucionar os desafios, 

assim como o desenvolvimento de um sistema pessoal de aprendizagem. Nesse 

sentido, evidencia-se uma maior importância no processo da construção do 

aprendizado do aluno, não o considerando como produto, focalizado na obtenção de 

nota. 
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METODOLOGIA: 

 

Na tentativa de contribuir com a desconstrução do entendimento de 

avaliação como uma prática isolada, este estudo buscou responder ao seguinte 

objetivo: caracterizar o processo avaliativo do ensino e da aprendizagem, 

evidenciando a avaliação como ferramenta a serviço do trabalho pedagógico. O 

delineamento metodológico foi constituído de uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório, que segundo Gil (2008) “[...] têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.” Para a 

formulação das perguntas que da entrevista, foi utilizado como fonte de estudo 

textos de Sanmartí (2003), Villas Boas (2004), Mello (2011) entre outros. A 

entrevista foi realizada com um professor de Ciências que atua na educação básica, 

como instrumento para coletar os dados com a intenção de buscar esclarecimentos 

no que diz respeito a avaliação a serviço do trabalho pedagógico e os instrumentos 

avaliativos utilizados para favorecer a aprendizagem dos alunos. 

   

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

As perguntas direcionadas ao professor focalizaram seu 

entendimento sobre as seguintes categorias: avaliação da aprendizagem, critérios e 

instrumentos avaliativos. No tocante ao entendimento sobre o conceito de avaliação, 

o professor demonstra claro entendimento de que a avaliação faz parte do processo 

educativo e serve como diagnóstico para orientar e nortear o trabalho do professor, 

constituindo-se como um complemento do seu trabalho. Isso é um aspecto muito 

positivo, pois se tem clareza de que o objetivo da avaliação é o de “[...] regular a 

aprendizagem do aluno e fornecer informações importantes sobre o processo para o 

professor e para o aluno” (MORAES, 2011, p.240), poderá fazer uso da avaliação 

como ferramenta a serviço do trabalho pedagógico. 

A literatura compreende que a avaliação é uma ação que visa 

investigar sobre a aprendizagem do aluno e ela é um processo que tem algumas 

etapas importantes na visão formativa, que privilegia a construção do aprendizado, 
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pois “não apenas condiciona o que, como e quando se ensina, como também os 

ajustes que devem ser feitos para atender a diversidade de necessidades geradas 

em aula.” (JORBA e SANMARTÍ, 2003 p. 24)  

E para cumprir essa função, devem ser realizadas intervenções pelo 

professor todas as vezes que julgar necessário, não ficando restrito a um único 

instrumento a prova, pois isso pode induzir a um erro na avaliação, em razão de ser 

feita em um único momento. É importante que seja viabilizado outros caminhos, 

utilizando diferentes instrumentos que podem avaliar se o processo de ensino está 

sendo favorável ao aprendizado.  

Nesse sentido, também fica evidente a preocupação do professor 

quando explicita  a importância das escolhas de estratégias diferenciadas para lhe 

dar parâmetro no seu trabalho: jogos, filmes, pesquisas, trabalhos em grupos, 

dinâmicas, prova escrita. Esses são alguns dos exemplos que podem ser utilizados, 

não existe um único método. Segundo Hoffmann (2001, p. 119) os “[...] instrumentos 

de avaliação são registros de diferentes naturezas” permitem avaliar o aluno em 

diversos ângulos e fornecem subsídios tanto ao professor, quanto aos alunos a 

desencadearem uma melhora no processo de aprendizagem. 

Outro exemplo de instrumento avaliativo que apresenta grandes 

possibilidades é o portfólio, pois permite uma avaliação progressiva do aluno e o traz 

como protagonista em sua construção, facilitando que ele mesmo reconheça, por 

meio da mediação do professor, quais são as suas dificuldades a serem 

superadas.   

Sobre os instrumentos avaliativos, o professor entrevistado 

evidencia uma continuidade em sua ação. Ao encerrar um conteúdo e antes de 

iniciar o próximo, ele faz uma “pré-prova” para avaliar o que os alunos já sabem 

sobre determinado assunto, caracterizando a coleta de informação inicial. Ainda, a 

partir dessa prova, ele diz que deixa de forma implícita sua intenção quanto ao seu 

encaminhamento posterior.  

Aqui cabe ressaltar a importância de objetivos e critérios bem 

definidos, pois para que os alunos percebam a intenção do professor e atinjam o 

objetivo por ele proposto com essa ou aquela atividade, é necessário que consiga 

elaborar uma representação, para isso “[...] deve-se planejar atividades que facilitem 

a elaboração, por cada aluno, de uma primeira representação das intenções 

explicitadas pelo professor.” (JORBA, SANMARTÍ,  2003, p. 34).  
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Em relação aos critérios, o professor expressa que permite o diálogo 

no momento em que as provas são feitas em duplas para um aluno colaborar com o 

outro e na forma implícita que ele conduz o conteúdo na pré-prova.  

É percebido, na fala do professor, um desalinho entre os dois 

significados: critério e objetivo, pois conforme ressalta o documento orientador do 

Paraná (2010) “Os critérios subsidiarão a valoração em forma de pesos a partir da 

intenção que se tinha em trabalhar algum determinado conteúdo desta ou daquela 

forma, bem como, trata-se da expectativa de aprendizagem sobre o conteúdo 

trabalhado” (p.2/3). 

Contudo, nota-se que apesar de o professor não ter muita clareza 

comparado ao proposto pela literatura em relação à definição de critérios e  

objetivos, ele atinge o principal propósito de uma avaliação a serviço do trabalho 

pedagógico, que é o comprometimento com o processo da aprendizagem. Isso pode 

ser percebido em uma de suas falas quando relata a forma de recuperação da 

prova, que nada mais é do que uma reestruturação da apresentação dos conteúdos 

já apresentados, mas que dispostos de outra forma, ampliam as possibilidades de 

entendimento do conceitos por parte dos estudantes.  

Em uma análise geral de suas respostas, ele esclarece que seus 

esforços em mudar as estratégias para que os alunos consigam entender os 

conteúdos que são propostos, tem uma importância muito maior em sua perspectiva 

do que a atribuição de nota. 

 

CONCLUSÕES 

 

A pesquisa teve como objetivo entender em que medida a avaliação 

se constitui como ferramenta a serviço do trabalho pedagógico. Diante dos dados 

levantados no referencial teórico e na pesquisa de campo foi possível compreender 

que a avaliação pode se constituir como ferramenta a serviço do ensino e da 

aprendizagem e ser relevante tanto para o professor quanto para o aluno, na medida 

em que o educador tem a compreensão mais ampla da avaliação e ainda, quando 

diversificar os instrumentos e utiliza os resultados para reorientar suas ações, além 

de ter clareza dos critérios bem definidos. Desta forma pode proporcionar caminhos 

para que o aprendizado seja desenvolvido e alcançado de forma significativa e 

sólida.  
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