
E-mail para contato: ernandes.marinho@estacio.br IES: ESTÁCIO BRASÍLIA

Autor(es): Michely de Souza Chaves

Palavra(s) Chave(s): Avaliação. Melhoria. Processo. Ensino. Aprendizagem

Título: A AVALIAÇÃO ESCOLAR, SUA APLICAÇÃO E INSTRUMENTOS A FAVOR DA MELHORIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM

Curso: Pedagogia

Educação e Licenciatura

RESUMO

A avaliação se faz presente, cotidianamente, em todos os domínios da atividade humana. O “julgar”, o “comparar”, isto é, “o ato de avaliar” faz 
parte do nosso dia a dia e em diversas situações e no âmbito educacional não é diferente. Portanto esta pesquisa tem como tema a avaliação 
escolar e teve como ponto de partida o seguinte questionamento: de que modo a aplicação dos instrumentos avaliativos utilizados por duas 
professoras do 5° ano do ensino fundamental de um colégio particular de Brazlândia estão contribuindo para a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos? Para dar tratamento a este problema de pesquisa, o estudo buscou: Investigar de que forma os instrumentos 
avaliativos utilizados pelos professores estão contribuindo para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Em relação à escolha 
metodológica para a constituição deste trabalho, optamos por uma investigação de abordagem qualitativa, em uma pesquisa bibliográfica e 
pesquisa de campo. Os principais autores que subsidiaram a discussão foram: Hadji (2001), Sant’anna (2013), Luckesi (2011), Méndez (2002), 
Hoffmann (2011) e Libâneo (1994). Utilizou-se o questionário e observação como instrumentos de coleta de dados. Os sujeitos de pesquisa foram 
duas professoras do 5° ano. A análise, interpretação e discussão dos dados foram possíveis a partir das seguintes categorias: A primeira fala sobre 
a concepção acerca do conceito e finalidade da avaliação escolar, que permitiu constatar que as professoras entrevistadas concebem a avaliação 
na perspectiva da aprendizagem e, para isso, utilizam diversos instrumentos avaliativos como meios de investigação e alternativa para alcançar 
uma educação de qualidade. Tal qualidade pode ser assegurada pelo retorno que a avaliação proporciona ao professor, acerca do que foi 
aprendido e do que deve ser retomado ou necessita de uma maior intervenção docente. A segunda aborda sobre a definição de instrumentos e 
critérios, permitindo a constatação de que as professoras entrevistadas não dispõem de muita autonomia para a elaboração dos critérios e da 
escolha dos instrumentos avaliativos que serão usados dentro do processo já que os mesmos são determinados pela instituição escolar. A terceira 
trata da utilização dos dados da avaliação para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, onde foi possível apurar, segundo as respostas 
das entrevistadas, que há um distanciamento aparente entre os seus conhecimentos acerca da finalidade do processo avaliação e sua aplicação 
fidedigna. Também pode-se observar que o processo avaliativo tem contribuído sim para a melhoria do ensino e aprendizagem, mas não de 
forma holística já que no regime de tal instituição se prioriza mais uma formação tecnicista. A quarta e última discorre sobre os desafios: 
dificuldades e possibilidades da avaliação, onde foi possível perceber que segundo a fala das professoras pesquisadas uma das maiores 
dificuldades encontradas no ato de avaliar é ainda a postura classificatória de atribuição de notas que ainda se confere a esse processo, 
determinada pela instituição de ensino.  Concluísse portanto, que ainda se encontra muita dificuldade ao avaliar e que consequentemente esse 
sistema não tem contribuído de forma louvável para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
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