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RESUMO 

 

A avaliação da aprendizagem é um importante componente no processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar e tem sido discutida sob várias 
óticas entre os pesquisadores. Neste artigo pretende-se demonstrar as práticas presentes no trabalho docente no que tange à avaliação da aprendizagem 
e apresentar os resultados obtidos a partir da implementação de uma proposta de avaliação da aprendizagem na perspectiva mediadora com professores 
do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública situada na região noroeste do Estado do Paraná. Percebeu-se que a avaliação numa perspectiva 
classificadora é uma prática arraigada no contexto escolar e que mudar essa concepção é um processo lento, que requer um longo trabalho a ser 

desenvolvido. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A avaliação da aprendizagem tem sido praticada em nossas escolas desde que foi implantado no Brasil um sistema de 

ensino pelos Padres Jesuítas em 1549 e é um processo que permanece ainda hoje. 

 A presença da avaliação no contexto escolar desde então, assumiu diferentes perspectivas e até hoje tem um papel 

comumente equivocado nas escolas, seja em relação ao conceito que se tem desse processo, ou ainda, em relação a finalidade 

desse processo determinada pelo professor ou mesmo pelo sistema escolar. 

 Cotidianamente observamos que a prática avaliativa tem como procedimento a elaboração e a aplicação dos instrumentos 

cuja ação tem o intuito de obter um valor que classifique os alunos conforme a nota obtida e assim, determinar se serão 

aprovados ou não para a série seguinte. 

 Essa perspectiva, tem um caráter de transformar a avaliação em um momento de verificação da aprendizagem e acaba 

configurando esse processo como sendo o de exame, ou seja, examinar para classificar os alunos a partir dos resultados obtidos 

quando da aplicação dos instrumentos previamente elaborados. 

 Essa perspectiva se opõe ao que denominamos, neste trabalho, de avaliação, isto é, o de ser um processo que contribua 

com o ensino e a aprendizagem. 

 Quando a avaliação assume o caráter de exame, sua prática não tem como objetivo a retomada dos processos 

desenvolvidos para que a aprendizagem se efetive.  

 Esse procedimento tem sido observado na escola onde o projeto de intervenção pedagógica foi aplicado. Nessa prática, os 

instrumentos de avaliação são divididos em tarefas, de modo que ao final seja obtida a pontuação máxima de dez (10,0) pontos. 

Por exemplo, o valor total é desmembrado para que os pontos possam ser distribuídos entre diferentes instrumentos 
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selecionados pelo professor para o trimestre3. Podemos, nesse contexto, termos uma prova escrita valendo 5,0, 3,0 pontos 

atribuídos a um trabalho em grupo e 2,0 pontos destinados a uma lista de exercícios.  

 Ao final do trimestre, os valores obtidos pelos alunos, em cada um dos instrumentos, são somados e obtém-se a nota final, 

ou média trimestral, finalizando o processo de avaliação.  

 A evidência maior da concepção subjacente a essa prática ocorre na recuperação quando, para que o aluno tenha uma 

segunda oportunidade de melhoria da nota, o professor elabora uma nova prova, ou ainda, retoma a prova dada para que o aluno 

a refaça. Nesse procedimento, não se analisa quais os aspectos que contribuíram para que a aprendizagem não fosse bem-

sucedida. 

 A avaliação nessa perspectiva não influencia os procedimentos de ensino, como por exemplo, no caso da recuperação, 

cujo foco é na nota obtida na prova, é preciso cuidar para que o aluno tire uma nota mais alta que a inicial, para que ela possa 

substituir a “nota baixa”. Assim, é a nota o indicador da aprendizagem. 

 A partir desses aspectos observados na prática é que esse projeto tomou corpo e se propôs a discutir a avaliação numa 

perspectiva mediadora com o grupo de docentes desse colégio.  

 Este trabalho é fruto do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, que é um programa de política pública ofertado 

pela Secretaria de Estado da Educação -SEED em parceria com as universidades estaduais do Paraná, para os professores e 

professores pedagogos do quadro próprio do magistério como formação do profissional e qualificação num período de dois anos. 

No primeiro ano o professor participa de cursos presenciais e à distância, elabora o projeto de intervenção pedagógica e o 

material didático-pedagógico que será utilizado durante a intervenção pedagógica. No segundo ano de formação, são 

desenvolvidas as atividades de intervenção na realidade escolar e, concomitantemente, o Grupo de Trabalho em Rede (GTR). A 

intervenção na realidade escolar se dá com a aplicação do projeto de intervenção elaborado pelo professor PDE para o público 

alvo escolhido por ele e é onde o material didático-pedagógico é utilizado. O GTR é um curso online em que o professor PDE é o 

tutor e possibilita a interação virtual com colegas de todo o estado o Paraná. Nessa atividade os participantes discutem sobre a 

temática escolhida, os materiais produzidos pelo professor PDE e a maneira como o projeto está sendo desenvolvido no âmbito 

escolar. Este presente trabalho é apresentação do processo percorrido e as considerações finais. 

 Assim, este trabalho, oriundo da participação da primeira autora deste artigo neste programa, teve como objetivo 

desenvolver uma proposta de avaliação do ensino e da aprendizagem na perspectiva mediadora com os professores do 6º ano 

do Ensino Fundamental de uma escola estadual situada na região noroeste do Estado do Paraná. 

 O projeto teve início com a investigação acerca das concepções de avaliação do grupo de professores desta escola para 

posteriormente promover uma reflexão sobre a função da avaliação no processo de ensino de aprendizagem numa perspectiva 

mediadora e por fim, empreender ações de avaliação nessa perspectiva e propor aos professores alternativas para a 

continuidade dessa prática avaliativa, passos esses que estão descritos nesse trabalho. 
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1 O SENTIDO DA AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação é um processo de apreciação para aperfeiçoamento de uma prática ou de um método utilizado nas mais 

diversas áreas do conhecimento humano:  na Medicina, na Estética, na Arte, na Engenharia, na Educação e em tantas outras 

áreas e cada uma delas utiliza o ato de avaliar conforme sua natureza e os instrumentos que melhor se adequam com o fim 

específico. 

 Entendemos que a avaliação deve ser compreendida e desenvolvida pelos docentes como suporte para a melhoria do 

processo de ensino e de aprendizagem, no qual os instrumentos utilizados deixem de ter um caráter aferição de nota mas tenha 

como foco os objetivos da aprendizagem, ou seja, verificar se o que foi proposto pode ser alcançado, ou ainda, se o aluno 

aprendeu, ou se o processo de ensino, incluindo aí os recursos e metodologias empregados no ensino, foi adequado. Assim 

pensado, a avaliação assume uma postura mediadora entre o ensino e a aprendizagem. 

 Acreditamos que uma prática avaliativa da aprendizagem é um ato pedagógico e não uma aplicação técnica de um 

determinado instrumento, como nos explica Luckesi (2011): 

 

A avaliação, em si, é dinâmica e construtiva e, seu objetivo, no caso da prática educativa, é dar suporte ao educador (gestor da 
sala de aula), para que aja da forma o mais adequada possível, tendo em vista a efetiva aprendizagem por parte do educando. A 
ação pedagógica produtiva assenta-se sobre o conhecimento da realidade da aprendizagem do educando, conhecimento esse 
que subsidia decisões, seja para considerar que a aprendizagem já está satisfatória, seja para reorientá-la, se necessário, para a 
obtenção de um melhor desempenho (LUCKESI, 2011, p.176). 

  

Nas orientações da Secretaria Estadual de Educação, a reflexão sobre a prática e seus desdobramentos deve ser um 

hábito de revisão frequente praticada nos processos adotados e deve estar presente no plano de trabalho docente, levando-se 

em consideração que o ensino e a aprendizagem são um processo.  

Este plano consiste no planejamento elaborado pelo professor expondo os conteúdos a serem trabalhados no período 

(bimestre, trimestre ou semestre, conforme definição da instituição de ensino), as metodologias e recursos de ensino 

empregados, os procedimentos de avalição com os critérios e instrumentos a serem utilizados para a análise da consecução dos 

objetivos propostos para cada conteúdo. 

 Nesse sentido, compreendemos a avaliação da aprendizagem para além dos instrumentos aos quais os alunos serão 

submetidos e para além do valor obtido e para isso o educador deve refletir sobre o processo e os resultados obtidos, o que tem 

sido denominada de avaliação mediadora. 

 Para Hoffmann (2011),  

 

Em relação à aprendizagem, uma avaliação a serviço da ação não tem por objetivo a verificação e o registro de dados do 
desempenho escolar, mas a observação permanente das manifestações de aprendizagem para proceder a uma ação educativa 
que otimize os percursos individuais (HOFFMANN, 2011, p.17). 

  

  



 A autora ainda explicita que papel o professor desempenha ao afirmar que,  

 

O papel do avaliador ativo, em termos de processo, transforma-se no de partícipe do sucesso ou fracasso dos alunos, uma vez 
que os percursos individuais serão mais ou menos favorecidos a partir das suas decisões pedagógicas que dependerão, 
igualmente, da amplitude das observações (HOFFMANN, 2011, p.17). 

  

 Assim, a avaliação mediadora é sempre um processo de ir e vir, de constantes retomadas que fazem parte do processo de 

ensino e de aprendizagem e envolve não somente o avaliado, mas também o avaliador.  

 Compreender essa perspectiva da avaliação é importante para sinalizar ao professor e aos alunos, o que precisa e deve 

ser retomado, envolvendo todos os elementos nesse processo.  

 

1.1 A avaliação e sua determinação legal 

 

 Ao considerarmos que “a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado” (SAVIANI, 

2005, p.14), a avaliação da aprendizagem deve ser vista como uma forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos escolares 

que se traduzem nesse saber sistematizado e para isso se apoia nas orientações dos diferentes órgãos que gestam nosso 

sistema de ensino.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) n. º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, determina em seu artigo 24, inciso V, alínea a, defende a avaliação para a educação 

básica como sendo “contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. 

 A Resolução Nº 7, DE 14 de dezembro de 2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de 9 (nove) anos, em seu artigo 32, pressupõe que a avaliação seja “redimensionadora da ação pedagógica” e nesse mesmo 

artigo determina o caráter da avaliação. 

 

I – assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica, com vistas a: 
a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de ensino; 
b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos alunos, criar condições 
de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente; 
c) manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 
d) reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola, 
revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes (MEC; 2010, p. 9). 

 

 A Instrução n. º 15/17, de 14 de setembro de 2017, que trata da avaliação do aproveitamento escolar, recuperação de 

estudos e promoção dos(as) estudantes das instituições de ensino da rede pública estadual de ensino do Estado do Paraná, 

exceto para modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) define a avaliação no item 1.1.1: 

 



 “A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o(a) docente estuda e interpreta os dados da 

aprendizagem e de seu próprio trabalho, com as finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos(as) 

estudantes, bem como diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor/conceito” (PARANÁ, 2017, p.1). 

 Outro documento que tem pautado a prática pedagógica dos professores no Estado do Paraná são as Diretrizes 

Curriculares (DCE's) das disciplinas que compõem a matriz curricular da educação básica e ratificam o caráter formativo da 

avaliação: 

 

No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio de diagnóstico do processo ensino-aprendizagem 
quanto como instrumento de investigação da prática pedagógica. Assim a avaliação assume uma dimensão formadora, uma vez 
que, o fim desse processo é a aprendizagem, ou a verificação dela, mas também permitir que haja uma reflexão sobre a ação da 
prática pedagógica (PARANÁ, 2008, p.31). 

 

 Assim, os documentos oficiais especificam uma avaliação da aprendizagem na qual os aspectos qualitativos preponderam 

sobre os quantitativos e defendem ser esse o instrumento de avaliação e revisão da prática docente, corroborando desta forma a 

perspectiva mediadora da avaliação no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

1.2 A postura do professor frente a uma avaliação do processo de ensino e de aprendizagem 

 

 Considerando o que se observa no cotidiano da prática docente e que a avaliação deve acompanhar e mediar todo o 

processo de ensino e de aprendizagem é que se faz necessário uma reflexão sobre a prática pedagógica. 

 Observa-se que a prática dos professores tem reproduzido os equívocos entre o que seja a avaliação, os meios e fins aos 

quais se destina, tal como observa Krug e Krug (2015, p.23), “A avaliação ainda hoje reflete uma confusão entre meios e fins da 

avaliação, entre medidas e avaliação e uma preocupação muito pequena com qualidade dos atributos que tem sido avaliados 

servindo apenas para atender às exigências do sistema educacional ao invés de fornecer uma verdadeira imagem da evolução 

dos alunos nas tarefas definidas em cada área”.  

 Desta forma, a avaliação tem sido utilizada apenas à serviço do sistema, no sentido de cumprir as determinações do 

registro de um valor numérico, sem que desempenhe sua função e seu papel, como mencionado anteriormente. 

 Nesse sentido, Hoffmann (2014) observa que  

 

[...] os professores aceitam e reforçam o velho e abusivo uso das notas, sem percebê-lo como um mecanismo privilegiado de 
competição e seleção nas escolas. [...]. Preocupam-se sobremaneira em atribuir nota 7 ou 7,5, enquanto relegam a último plano 
os sérios problemas de aprendizagem. Perdem sono por tais problemas superficiais ao invés de se deter em problemas de 
aprendizagem (HOFFMANN, 1994, p. 69). 

 

 Isso é corroborado, quando se ouve nas reuniões pedagógicas e/ou nos conselhos de classe que “o/a aluno/aluna é 

fraco/fraca”, referindo-se aos baixos escores alcançados pelos alunos no trimestre, sem indicar no que ele/ela precisa avançar, 



sem que se discuta as metodologias adotadas, a condução e organização das aulas ou ainda as intervenções desenvolvidas no 

processo.  

 Além disso, a avaliação tem status de juiz dentro das práticas escolares, no sentido de que o resultado apresentado em 

números pela prova tem como objetivo aprovar ou reprovar o aluno. Sobre isso, Luckesi (2011, p. 41) afirma que “As provas e 

exames são realizados conforme o interesse do professor ou do sistema de ensino. Nem sempre se leva em consideração o que 

foi ensinado”. 

 O autor defende ainda que “o ato de avaliar é um ato de investigar [e]. Sem os conhecimentos emergentes do ato de 

avaliar – como um ato de investigação científica – a ação pedagógica e seus resultados serão aleatórios e, possivelmente, 

insatisfatórios”. (LUCKESI 2011, p.171). 

 Krug e Krug (2015) apontam que situações de uso da avaliação como meio de punição e autoafirmação seriam evitadas ou 

minadas no âmbito escolar, se os professores adotassem  

 

[...] uma avaliação que permita aos estudantes sua emancipação. A literatura saliente que falta aos professores conhecimento e 
humildade em admitir que não sabem quase nada sobre avaliação como instrumento de poder, cada professor acha que é “sua” a 
disciplina é “seu” feudo. E o pior é que muitos professores constroem o mito da competência em cima do índice de reprovação 
dos alunos (professor “fera”, disciplina extremamente difícil, etc.), estes tipos de falas dos alunos só depõem pedagogicamente na 
sua construção (KRUG E KRUG ,2015, p. 31). 

 

 É nesse sentido que a avaliação deve ser repensada, como um meio de efetivar a aprendizagem dos alunos e assim, 

garantir-lhes qualidade no ensino, o contrário de fomentar a preocupação puramente com os valores obtidos. 

 

1.3 A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem numa perspectiva mediadora 

 

 Ao pensarmos no processo avaliativo numa perspectiva mediadora, elegemos como o ponto de partida o trabalho do 

professor, pois o que será avaliado deve estar em consonância com o trabalho metodológico desenvolvido em classe, como a 

eleição dos conteúdos que serão ensinados, os recursos de ensino que serão utilizados, as metodologias e técnicas que serão 

empregadas. 

 Hoffmann (2010, p. 102) ao discutir a avaliação numa perspectiva mediadora a define como uma forma de “interpretação, 

diálogo, interlocução” do processo de ensino e de aprendizagem e acreditamos que se faz necessário que a avaliação seja uma 

intenção do professor, revelada nos seus planejamentos. 

 Para que a avaliação mediadora se concretize em sala de aula, Hoffmann (2014) aponta alguns direcionamentos: 

 

1. Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. 
2. Oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações problematizadoras. 
3. Realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, buscando entender as respostas apresentadas pelos estudantes. 
4. Em vez do certo/errado e da atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as 
dificuldades, oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem melhores soluções. 
5. Transformar os registros de avaliações em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo 
de construção de conhecimento (HOFFMANN, 2014, p.72-73). 



 Nessa perspectiva mediadora é importante que o professor conheça seus alunos, tal como evidenciado por Sforni (2015, 

p.383) que, “[...] ao mesmo tempo em que o professor tem a clareza de que é necessário atuar sobre a Zona de Desenvolvimento 

Próximo (ZDP), enfrenta o desafio de fazê-lo em uma sala de aula composta por alunos com diferentes níveis de 

desenvolvimento. Isso parece inviabilizar a efetivação de uma prática comprometida com o desenvolvimento, nos termos da 

Teoria Histórico-Cultural”.  

 A ZDP é, na perspectiva histórico cultural, na qual a ação docente se desenvolverá e essa relevância é explicada por Rego 

(2009, 2009, p. 72) que “Vygotsky identifica dois níveis de desenvolvimento: um se refere às conquistas já efetivadas, que ele 

chama de nível de desenvolvimento real ou efetivo e, o outro, o nível de desenvolvimento potencial, que se relaciona às 

capacidades em vias de serem construídas”. 

 No entanto, os professores têm dificuldades em diagnosticar o nível dos alunos de forma individual, contudo, “diante da 

impossibilidade de observar e cuidar de cada um, o olhar vagueia pelo todo, abarcando o grupo na superfície do coletivo” 

(HOFFMANN, 2014, p.13). 

 Sem esse diagnóstico sobre o nível de conhecimento dos alunos, o professor não tem como atender as suas necessidades 

de aprendizagem o que, em alguns casos, pode criar uma aversão às disciplinas e aos professores que a lecionam, visto que os 

alunos passam a acreditar que não são capazes de aprender ou até mesmo que sofrem perseguição por parte dos professores.  

 Por outro lado, o professor também cria resistências ao aluno, enxerga-o como displicente na disciplina ou com 

“dificuldade” de aprendizagem, que nem sempre se confirma como já observado nas pesquisas de Collares e Moysés (1992, 

1994 e 1996).  

 

2 DA PESQUISA DESENVOLVIDA 

 

 Esse trabalho foi desenvolvido em diferentes fases, já explicitadas anteriormente quanto ao PDE. Na fase inicial, quando 

da pesquisa bibliográfica acerca da concepção de avaliação presentes nos documentos da escola, observamos que a perspectiva 

da avaliação como mediadora do processo de ensino de aprendizagem se encontra presente nos documentos elaborados pela 

instituição de ensino, entre eles o Projeto Político Pedagógico, tal como orientado na legislação vigente. 

 Nesse documento, ao tratar do processo ensino-aprendizagem, a avaliação é definida como “um mecanismo de 

acompanhamento da aprendizagem, dando subsídios para redirecionamento da prática pedagógica, devendo ser adaptada de 

acordo com o perfil do aluno”. (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2016, p.17) 

 Também é entendido como “meio de reflexão sobre o trabalho pedagógico”. (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2016, 

p.25). 

 Ainda tratando da concepção de avaliação expressa no Projeto político-Pedagógico, esclarece-se sobre a ação do 

professor: 

 



Levando em conta o fato de que os alunos têm diferentes tempos e formas de aprendizagem, o professor deve ter seus próprios 
meios de construir o sistema de observação, de interpretação e de intervenção no trabalho escolar para a elevação dos níveis de 
desempenho. 
Além disso, é preciso considerar também o aluno em seu processo de aprendizagem e, baseado em critérios, analisar o 
progresso alcançado. Quando o professor propõe questões, observa os alunos enquanto trabalham, e avalia suas produções, 
bem como compreende o que aprenderam e são capazes de fazer. Sendo assim, a avaliação compromete-se com a 
aprendizagem e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2016, p.26). 

 

 Contudo, constatamos também que a prática desenvolvida pelos professores da escola é diferente da que está proposta 

nos documentos oficiais norteadores, como pudemos observar na prática docente de uma das professoras do 6º ano do Ensino 

Fundamental: a professora solicitou que a turma redigisse um texto sobre racismo, cujo valor seria 1,0(um) ponto. Um aluno 

entregou um texto curto, de 4 a 5 linhas e a professora fez as correções ortográficas e atribuiu nota 0,3(três décimos) para o 

aluno e transcreveu esse valor para os registros – no caso – o Livro Registro de Classe. Ao ser questionada pela pedagoga como 

foi o procedimento avaliativo adotado, ela explicou que solicitou que o aluno escrevesse no máximo 15 linhas sobre o tema 

racismo e que considerou aquele valor o merecido pelo tamanho do texto apresentado e pelos erros que continham.  

 Ao ser orientada sobre ser dada a oportunidade de reescrita do texto pelo aluno, após a intervenção da professora, ela 

informou que o aluno teria a oportunidade de reescrever o texto como forma de recuperação e ainda afirmou que “ele era um 

aluno fraco mesmo”. A pedagoga perguntou em que momento seria a recuperação e a professora disse que o aluno levaria o 

texto para ser feito em casa e não mencionou sobre que intervenções faria para que o aluno pudesse melhorar sua escrita. 

 Esse caso evidencia que a avaliação não corresponde a um momento do processo de aprendizagem, mas a um momento 

de o aluno demonstrar o que sabe e que a recuperação da avaliação se trata apenas de uma segunda oportunidade de refazer o 

instrumento por ela adotado naquele processo. E, mais ainda, que o processo de ensino não se vincula com o da aprendizagem, 

visto não ser necessário pensar em como intervir nas necessidades de aprendizagem observadas nas produções dos alunos. 

 Outro episódio que enfatiza a avaliação como um momento de atribuição de nota para um produto apresentado pelo aluno, 

foi observado no comentário de um professor durante uma reunião pedagógica, cujo tópico da discussão era a avaliação e mais 

precisamente, a composição da média de uma turma. Nesse caso, ele declarou que “os trabalhos não avaliavam, apenas davam 

nota para os alunos” e por isso preferiria trabalhar com as provas.  

 Observamos ainda que a compreensão de avaliação contínua, refere-se ao fato de os professores utilizarem no mínimo 

dois instrumentos avaliativos, como preconiza as orientações da SEED.  

 Esses episódios, entre outros, evidenciam a concepção de avaliação que observamos no grupo de professores da escola.  

 Assim, observamos que entre o proposto na legislação, os documentos oficiais da escola, a literatura sobre avaliação e o 

que de fato ocorre na prática docente, há um abismo a ser superado.  

 Alia-se a essa concepção, a expectativa que se tem do trabalho do professor, ou seja, o cumprimento do plano, ou mais 

especificamente, vencer o programa da disciplina e o receio de não conseguir, reiterando a importância de um dos polos desse 

processo, o ensino. 

 Além das práticas de avaliação observadas, elaboramos um questionário para os professores do 6º ano de todas as 

disciplinas que compõem a grade curricular do ano cujo objetivo foi de investigar os procedimentos avaliativos que utilizavam.



 Obtivemos um retorno de nove questionários dos professores das seguintes disciplinas: Arte, Ciências, Educação Física, 

Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna -Inglês, Matemática e dois de professores de Língua Portuguesa. 

 Fizeram parte desse grupo cinco professores do sexo feminino e quatro do sexo masculino, com idades que variaram entre 

25 a 55 anos ou mais.  

 O tempo de experiência no magistério desse grupo variou ainda entre 5 e 25 anos, com exceção de apenas uma pessoa 

que apontou estar no magistério há menos de um ano.  

 Essas características não foram relevantes nos dados obtidos, visto que todos demonstraram ter uma prática avaliativa 

focada nos instrumentos utilizados e na nota final, como observaremos a seguir. 

 Quanto à resposta obtida a respeito da metodologia utilizada na prática docente para desenvolver o processo ensino-

aprendizagem, apontaram ser a aula expositiva muito importante, seguido de materiais como fontes de pesquisa, tais sejam: 

revistas, músicas, paradidáticos e jornais. Os itens que cuja opção eram recursos tecnológicos e atividade dinâmicas e em grupo 

não tiveram um escore significativo. 

 Essas respostas apontam ainda uma concepção de ensino apoiada na transmissão oral do conteúdo como forma de 

aprendizagem. Além da crença de ser, o professor, o detentor do saber, com pouca participação dos alunos. 

 Essa perspectiva é a denominada por Freire (2005) de concepção bancária de educação, na qual o professor deposita 

sobre os alunos seu conhecimento e espera que ele o retribua com juros e correção monetária.  

 Os professores apontaram como elemento facilitador do seu trabalho o fato de se sentirem parte importante da escola e de 

que recebem o apoio da direção, da equipe pedagógica e dos funcionários para desenvolverem suas atividades. 

 Observam a importância do olhar pedagógico por parte da equipe diretiva, pedagógica e dos agentes educacionais para 

que possam melhor desenvolver seu trabalho docente.  

 Isso deve porque o desenvolvimento do trabalho docente não acontece isolado dos demais espaços do ambiente escolar e 

necessita do apoio dos outros integrantes que compõem esse espaço, necessitando do suporte técnico e pedagógico, 

principalmente nas atividades que acontecem fora da sala de aula e/ou que necessitem de material diferenciado ou outros 

espaços da escola como cozinha e refeitório, laboratório de ciências e de informática. 

 Quanto às dificuldades de aprendizagem dos alunos, os professores consideraram em sua maioria o desinteresse e a falta 

de esforço do aluno, seguido da baixa autoestima dos alunos e da pouca participação da família. 

 Observamos que ao atribuir aos alunos as dificuldades de aprendizagem os professores deixam de perceber a relevância 

do trabalho docente para que os alunos tenham interesse, aprendam mais e melhorem sua autoestima. Com relação à 

participação da família, parece não estar claro aos professores a função social da escola e seu compromisso com a 

aprendizagem. Sabemos que um trabalho conjunto em muito auxilia a aprendizagem do aluno, mas compete a escola 

responsabilizar-se pela aprendizagem.  

 Com respeito ao papel da avaliação no processo de ensino e de aprendizagem, o que foi apontado com maior grau de 

importância foi o fato dela direcionar o trabalho do professor na retomada do conteúdo, seguido do fato de ser mais uma tarefa a 

ser desenvolvida pelo professor e sua possibilidade de rever o processo de ensino. 



 No entanto, apesar de ser veiculada como forma de rever o processo de ensino, como já foi observado antes, essa não é a 

prática que se concretiza no cotidiano escolar. Inclusive é comum ouvir nas reuniões pedagógicas e conselhos de classe que 

aplicar provas com valor 6,0 é mais fácil para o professor corrigir do que trabalhar com outros instrumentos avaliativos que são 

mais trabalhosos. Também não se percebeu na prática uma mudança de atitude, como nos planejamentos das aulas e na forma 

de conduzir o ensino. 

 Em relação aos instrumentos utilizados pelos professores para avaliar os alunos, as provas foram apontadas como o mais 

importante seguida de trabalhos escritos individualmente e de listas de exercícios. 

 Apontaram ainda que os dados obtidos dessas avaliações são utilizados para a atribuição de notas seguido de sua 

utilização para refazer o planejamento de aulas, o que corrobora com a prática observada. 

 Sobre o motivo que por ventura possa colaborar para a desmotivação do trabalho, os professores apontaram quase que 

por unanimidade a falta de interesse dos alunos, seguida da falta de reconhecimento do trabalho e desvalorização da profissão. 

 As respostas reiteram o que já havíamos observado anteriormente, ou seja, o fracasso escolar está diretamente 

relacionado ao aluno e ao apontar esse desinteresse como motivo de desmotivação dos professores indicam que não se sentem 

responsáveis por esse desinteresse o que dificulta perceberem a necessidade de mudança na prática de ensino. 

 Além dos alunos, foco do trabalho dos professores, e seu desinteresse, as condições de trabalho da profissão docente, 

como por exemplo, a falta de reconhecimento e valorização, são agravantes para nesse contexto.  

 Ao serem questionados sobre quais aspectos sobre o tema avaliação gostariam de aprofundar o conhecimento, sugeriram 

os seguintes: critérios de avaliação para aprovar ou reprovar o aluno; métodos e formas de avaliação contínua e avaliação por 

meio de portfólio. Indicando ainda, que embora muitos tenham anos de experiência e prática em classe, ainda perdura muitas 

dúvidas sobre o ato de avaliar. 

 Os dados coletados apontaram que os professores têm uma concepção teórica da avaliação que se aproxima da 

perspectiva mediadora, contudo, não se percebem como sujeitos desse processo, ao apontar que o problema com a falta de 

aprendizagem é do aluno, desconsiderando os demais componentes envolvidos nesse processo. 

 Observamos que a avaliação é vista como sendo uma tarefa do professor com o objetivo de atribuir nota. Pouco se 

considera em relação ao papel do aprendiz, suas produções e evoluções no processo de ensino e de aprendizagem. Assim, o 

aprofundamento teórico sobre o tema e os dados coletados nesses questionários, serviram de base para a elaboração do 

material de intervenção pedagógica e estruturou o conteúdo do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) com vistas a discutir a 

realidade do contexto escolar, realizar a revisão teórica e propor novos caminhos para a prática avaliativa. 

 

2.1 Do desenvolvimento do trabalho de intervenção pedagógica 

 

 A proposição de uma intervenção numa realidade deve levar em consideração os aspectos dos sujeitos envolvidos na 

situação-problema, visto que, ao propor uma intervenção, está se propondo desacomodar hábitos, costumes, ideias e práticas. 



 A intervenção proposta para o grupo de professores dos 6º anos do Ensino fundamental II se desenvolveu no formato de 

curso de extensão desenvolvido em 8 encontros quinzenais de 4 horas cada um deles ocorridos a noite durante a semana. 

 Os encontros foram organizados tendo como ponto de partida a reflexão da prática, embasada teoricamente numa 

perspectiva mediadora da avaliação, para que pudéssemos planejar um novo fazer avaliativo nessa perspectiva.  

 Cabe esclarecer que estes encontros foram ofertados aos professores do 6º ano, pois pensamos em um trabalho 

gradativo, com aqueles que atuam com os alunos que iniciam em nossa escola e que, em virtude da mudança para outra 

instituição, podem estar mais suscetíveis a atuarem numa nova perspectiva, mas o convite foi estendido aos demais professores 

e equipe pedagógica.   

 De início, 15 professores demonstraram interesse e realizaram a pré-inscrição no curso de extensão, porém, ao iniciar os 

encontros houve a participação efetiva de cinco professores, sendo que três eram professoras regentes do 6º ano (uma de arte, 

uma de Inglês e uma de matemática), uma era pedagoga e outra era a professora da Sala de Recursos Multifuncionais, que 

atende aos alunos com algum tipo de distúrbio ou transtorno.  

 Nos primeiros dois encontros, exploramos com os professores quais as concepções que tinham sobre o processo de 

ensino e de aprendizagem e refletimos sobre o motivo e a finalidade desse processo ocorrer dessa forma. Posteriormente as 

discussões abordaram os aspectos referente ao processamento da aprendizagem à luz da neurociência. Nesse encontro, a 

proposta foi a de que os professores elaborassem atividades diferenciadas que explorassem as várias funções cerebrais dos 

alunos e as aplicassem em classe para futura discussão com o grupo.  

 A elaboração das atividades, possibilitou ao grupo se aprofundar na importância da mediação tendo em vista a importância 

da Zona de Desenvolvimento Proximal e o papel do professor.   

 Essa etapa foi importante para introduzirmos a discussão sobre a prática avaliativa que promova aprendizagem, em 

oposição a prática de atribuição de notas. 

 Essa perspectiva foi aprofundada nos encontros seguintes, retomando as discussões já feitas e aprofundando o conceito 

de avaliação mediadora e seus desdobramentos.  

 Durante esses encontros foram promovidas dinâmicas, jogos e atividades práticas para que os professores pudessem, 

através da vivência, perceberem como possibilidades de serem desenvolvidas em classe. 

 A própria organização dos encontros, com momentos de retomada dos encontros anteriores, com discussão das dúvidas e 

aprofundamento dos temas e as vivências, foi pensada como uma possibilidade capaz de contribuir com a visão de avaliação.  

 Nos dois encontros finais, o trabalho se concentrou em dois instrumentos avaliativos que podem ser utilizados para mediar 

o processo de ensino e de aprendizagem, além dos instrumentos já conhecidos – o portfólio e o mapa conceitual. Percebemos 

que os professores não conheciam tais instrumentos e demonstraram interesse em desenvolvê-los em suas práticas. 



 Durante os oito encontros, os materiais produzidos pelos professores foram coletados e montamos um portfólio ao final, 

com objetivo de fomentar a reflexão da prática numa perspectiva mediadora. 

 
Imagem 1: Portfólio produzido pelos professores 

Fonte: Autora 
 

 Tivemos ainda o cuidado de selecionar as dinâmicas, jogos e construções de materiais para que os professores pudessem 

desenvolvê-los em classe com os alunos dos 6ºs anos e assim promoverem um ensino dinâmico e promotor de uma avaliação 

mediadora.  

 Ao avaliar esse processo de intervenção pedagógica, podemos dizer que foi positiva, pois os participantes eram ativos nos 

encontros, participando com as leituras sugeridas, nas discussões promovidas e nas elaborações das atividades nos encontros. 

Contudo, quanto a proposta para realizarem em classe algumas atividades para discussões posteriores nos encontros sobre as 

práticas aplicadas, pudemos observar certa resistência.  

 Acreditamos ser esse mesmo o processo: incorporamos o discurso mas temos dificuldade em articulá-lo à prática, pois 

mudar a prática, envolve muito mais do que mudar o discurso. Mudar a prática, implica em rejeitarmos nosso assujeitamento 

(FREIRE, 2005) para nos tornarmos sujeito nesse processo e ainda, compreendermos que a educação é um ato dialógico, que 

envolve alunos e professores. 

 O objetivo é que o processo tenha continuidade e acreditamos que demos o primeiro passo: compreender que a avaliação 

é um processo e não o ponto de chegada e como tal, precisamos, além do já exposto, de novos instrumentos para que ela se 

realize tendo como foco a aprendizagem.  

 



2.2 O Grupo de Trabalho em Rede (GTR) 

 

 O Grupo de Trabalho em Rede (GTR) se configurou em mais uma etapa do PDE e que teve como característica principal o 

compartilhamento com os colegas de área do Estado do Paraná, da temática do projeto desenvolvido pelo professor PDE. 

 A maior contribuição desse momento foi a possibilidade de, através do curso online, receber apoio dos colegas no 

momento de intervenção pedagógica na realidade escolar, uma vez que todo o processo, desde a elaboração do projeto de 

intervenção pedagógica e do material didático, até as discussões empreendidas na escola foi compartilhado virtualmente. 

 Na discussão a respeito do tema percebemos que, embora pedagogos de diferentes regiões do estado e de diferentes 

realidades, tais como escolas com número maior ou menor do que a da pesquisa, alunos em situações de risco, escolas 

profissionalizantes, etc., as angústias em relação à prática avaliativa eram semelhantes à apresentada neste trabalho. 

 O período do GTR ocorreu de 10 de abril a 29 de junho de 2017, o que muito contribuiu com o desenvolvimento do 

trabalho de intervenção, pois a partir das discussões nos fóruns e diários que os participantes realizavam havia contribuições com 

materiais que poderiam ser utilizados e também críticas aos materiais e metodologias propostas pela pesquisadora, o que 

enriqueceu o desempenho do trabalho. 

 Também através do GTR foi possível difundir as ideias contidas nesta pesquisa e incentivar as mudanças de práticas 

docentes em outras instituições de ensino através dos participantes do curso. 

 Por fim, foi uma das fases que consideramos como extremamente gratificante pelo incentivo recebido dos colegas que 

percebem a necessidade de continuidade da pesquisa e da formação constante daqueles que se comprometem com uma 

educação de qualidade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este projeto de trabalho, tendo como base a proposição do programa PDE, possibilitou perceber que alguns temas ao 

serem abordados no contexto escolar são ainda muito polêmicos, seja por que abordaram questões que estão arraigadas, não só 

em nossa prática profissional, mas também em nossa formação escolar. 

 Mudar práticas e olhares sobre o processo de ensino e aprendizagem que garanta a qualidade do ensino e o cumprimento 

da função social da escola, é ainda um caminho árduo, seja pela importância do papel que a educação tem em nosso país e 

consequentemente pela valorização desse profissional que nela atua, ou ainda, porque mudar posturas depende, não só, de uma 

mudança conceitual, mas de um ambiente que acolha essas mudanças e dê amparo a novas experiências. A discussão 

levantada no período da intervenção pedagógica, foi apenas um começo em uma prática que é sustentada na ideia de avaliação 

como meio de atribuir nota.  

 O processo de intervenção nos possibilitou perceber como ponto positivo a oportunidade de reflexão que os professores 

tiveram, inclusive em debates com seus pares sobre a prática da avaliação em classe.  



 Os instrumentos apresentados e discutidos com eles -  o portfólio e o mapa conceitual – foram considerados por eles como 

instrumentos avaliativos que favorecem a mediação do ensino e da aprendizagem, pois permitem que o aluno seja um agente 

ativo na sua aprendizagem e por outro lado que os professores possam obter dados mais reais sobre a aprendizagem ou não do 

aluno. 

 Enquanto professora participante deste programa, pude perceber a importância da elaboração de projetos que auxiliem os 

professores na reflexão de aspectos significativos do processo de ensino e de aprendizagem, além de uma maior compreensão 

dos aspectos envolvidos em uma determinada problemática. 

 Percebo ainda a importância do coletivo para que as mudanças sejam gestadas e possam se efetivar, mesmo que isso 

tenha um tempo, diferente do meu, mas necessário ao grupo e ao seu amadurecimento.  
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