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Resumo 

A seguinte pesquisa se deu com o objetivo de buscar, junto a autores conhecedores da questão 
enfocada, conhecimentos que propiciem esclarecer a prática da avaliação em sala de aula. 
Para a discussão da pesquisa em questão, é importante esquematizar, como ponto de partida, o 
modo pelo qual se concebe a formação e o papel da linguagem nesse processo. O presente 
estudo apoia-se principalmente nas formulações da abordagem histórico-cultural sobre o 
desenvolvimento humano e o estatuto da linguagem na constituição do sujeito, levando em 
conta principalmente as formulações de conceitos às voltas de avaliação escolar. É sabido que 
o desenvolvimento da educação tem origem nas relações sociais e transcorre na dependência 
das experiências de cada um na cultura, daí a importância de se ter uma boa apresentação 
através de variadas introduções metodológicas, dentro da sala de aula. Portanto, o objetivo 
central da pesquisa, de uma forma geral, foi de ressaltar a importância da prática avaliativa 
eficaz, principalmente utilizando meios práticos e necessários, através da busca bibliográfica, 
estudo do caso da Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira e observações, chegando-se à 
conclusão de que as mesmas são imprescindíveis para o sucesso do ensino aprendizagem. 
Avaliar com justiça depende da habilidade do professor, preparando o aluno para o exercício 
da cidadania. Algumas formas de avaliação: - através de perguntas, com registro das falas e 
opiniões dos alunos; - pelo averiguar e pelo sentir; - pela intervenção na aprendizagem, com a 
avaliação de si mesmo; - através de outras práticas avaliativas, onde a credibilidade e a 
metodologia quebram métodos tradicionais; - através de métodos e técnicas de ensino, 
condicionados ao ambiente e com inovações e direcionamentos voltados à construção da 
cidadania, onde o aluno é agente no processo; - pela avaliação integrada: direção, corpo 
docente, conselho escolar, pais ou responsáveis, comunidade; - pela consideração de valores 
pessoais, princípio da superação das dificuldades na busca das conquistas e dos bons 
resultados escolares; - através de outras sugestões avaliativas, tais como: observação 
sistemática; análise de produções; atividades específicas; seminários; trabalho em grupo; 
debates; relatórios; autoavaliação; conselho de classe. Finalmente, é preciso que haja um 
reexame de atitudes da parte dos professores, que deverão manter-se atualizados nos 
programas e propostas curriculares. Em toda a pesquisa foram reveladas descobertas 
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metodológicas de suma importância para o sucesso aprendizagem, bem como, da realização 
da avaliação. Ainda, complementar o conhecimento, a ponto de estabelecer procedimentos 
metodológicos junto à educação, que eleve e integre à convivência normal junto à sociedade e 
a todos que o cercam.  

Palavras-chave: Inovação. Avaliação. Aprendizagem. Conhecimento.  

 

Abstract 

The following research was given in order to seek together the knowledgeable authors of the 
focused question, knowledge that provide clarify the practice of evaluation in the classroom. 
To discuss the research in question, it is important to lay out, as a starting point, the way we 
conceive the training and the role of language in the process. This study mainly rests in the 
formulations of historical-cultural approach to human development and the status of language 
in the constitution of the subject, taking into account mainly the formulations of concepts to 
school evaluation turns. It is known that the development of education originates in social 
relations and takes place depending on the experiences of each culture, hence the importance 
of having a good presentation through various methodological issues within the classroom. 
Therefore, the central objective of the research in question in general, was to stress the 
importance of effective assessment practice, mainly using practical and necessary means, 
through literature search, case study of the Municipal School Valdivino Silva Ferreira and 
observations, arriving  to the conclusion that they are essential to the success of teaching and 
learning. Evaluate with justice depends on the skill of the teacher, the student preparing for 
the exercise of citizenship. Some forms of evaluation: - through questions, with records of 
conferences and reviews of students; - through other evaluative practices, where the 
credibility and methodology  breaks traditional methods; - through methods and techniques of 
education, the environment and conditioned with innovations and direction focused on the 
construction of citizenship, where the student is in the process agent; the integrated 
assessment: direction, teachers, school board, parents or guardians, community; - the 
consideration of personal values, principle of overcoming the difficulties in finding of the 
achievements and successful school; - through evaluative other suggestions, such as 
systematic observation and an analysis of production; specific activities, seminars, work in 
groups, debates, reports, self-assessment; board of class. Finally, we must that there be a 
review of attitudes by teachers, which should keep us updated curricular programs and 
proposals. In all the research it was revealed methodological developments critical to the 
success learning as well as assessment of achievement. Yet complementary knowledge to the 
point of establishing methodological procedures with the education that raise and join to 
normal coexistence in the society and all that surrounds it. 

Key-words: Innovation. Evaluate. Learning. Knowledge. 
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Introdução 

 A seguinte proposta, com o tema “Renegociando o processo avaliativo”, se dá pelo 
desejo do pesquisador elucidar questionamentos que vêm ao encontro da situação real do 
alunado em si. Dessa forma, de acordo com as análises realizadas advindas de leituras e 
fichamentos, direcionadas por referenciais bibliográficos que vêm ao encontro do tema 
focado, pode-se dizer que o ato de avaliar, em sua íntegra, acaba por se tornar um processo de 
qualificação ou determinação de um valor, ou mesmo, valorizar, apreciar algo ou alguma 
coisa. Muitos definem como verificação, comparação, análise, entre outros. 
 Mediante ‘n’ possibilidades de definições, todas bastante diferenciadas, se faz 
necessário que o professor, ou avaliador, tenha uma concepção clara desse processo de 
tamanha importância para o processo de ensino aprendizagem, principalmente, onde o aluno é 
o objetivo central e depois o professor.  
 Ao passo que se predispõe uma avaliação, seja ela do modelo que for, subtende-se que 
o professor já possui uma formação clara do papel de tal ação. Ele tem que ter várias tomadas 
de consciência nesse sentido, em especial a de não ter dúvida em relação ao sentido, ao 
motivo em que está sendo aplicada. 
 Diferentes concepções de avaliação estão a todo momento sendo discutidas devido ao 
fato de que muitos professores, infelizmente, ainda não têm o discernimento da real 
importância e necessidade da avaliação escolar. Muitos ainda nem caíram na real de que 
quando avaliam seus alunos, também estão se auto avaliando, isso pelo fato de que, ele 
introduz o processo metodológico, e o resultado final dessa introdução, satisfatória ou não, 
objetiva-se do próprio professor. Por isso a responsabilidade é tamanha. Faz-se necessário que 
o professor esteja sempre observando seu aluno individualmente, tecendo relatórios sobre sua 
atuação, e posteriormente, rever seus conceitos e ações. Muitas vezes têm-se a necessidade de 
buscar ajuda ao departamento pedagógico da escola e até fora dela. E se o professor não tem 
esse compromisso, como fica a situação do aluno? Fica naquela de “faça de conta que ensina 
que eu faço de conta que eu aprendo”. 
 O fato é que o professor deve assimilar a ideia de que ele, em específico, é a primeira 
parte do processo de ensino que poderá possibilitar ao aluno uma nova visão de mundo 
através de introduções diversificadas e inovadas, que venham ao encontro da necessidade, no 
sentido pleno da palavra, ampliando a capacidade de entendimento, podendo construir uma 
concepção diferenciada em relação ao modo de buscar, ou seja, ensinar a pesquisar e obter 
competências, e para isso, ele deve estar sempre buscando e se formando. 
 Assim, se faz necessário que os envolvidos tenham uma relação de interação não 
restrita e incondicional. E é exatamente por isso que em muitos casos o processo avaliativo 
desmorona, pelo simples fato de que, na realidade, alguns professores entendem o processo 
avaliativo como forma de punição e não como um bem para o aluno e para si próprio. 
 A pesquisa foi desenvolvida por meio de buscas bibliográficas utilizando de teorias 
que definem muito bem a questão da avaliação, que se fizeram necessárias para tal 
desenvolvimento; ainda, por meio de pesquisa campo na Escola Municipal Valdivino Silva 
Ferreira. De início, no 1º capítulo, está apresentado o esboço do projeto que deu início à 
decorrência das investigações e problemática. Os capítulos sequenciais, 2º e 3º, apresentam 
uma fundamentação teórica onde as referências bibliográficas evidenciaram e comprovaram 
tudo que for ressaltado, inclusive, no decorrente, são apresentadas algumas e importantes 
sugestões de critérios de avaliações, que muito contribuíram para as práticas docentes na 
escola campo. No 4º e último capítulo, está o delineamento da pesquisa de campo, como ela 
foi desenvolvida, nos mínimos detalhes, sendo apresentados os documentos internos que 
regem a escola em discussão (Regimento interno e PPP), bem como, a refutação dos dados, 
por meio de análise referente à pesquisa de campo realizada, contando com a contribuição dos 
colaboradores entrevistados e, por último, a conclusão e sugestões da pesquisa, onde tudo o 
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que foi percebido, avaliado, será apresentado, esperando assim que as informações contidas 
possam contribuir com muitos leitores. 
 Trata-se de um estudo bibliográfico e estudo de caso, ambos, descritivo-exploratório 
de caráter quantitativo. O estudo bibliográfico baseou-se em literaturas estruturadas, obtidas 
de livros e artigos científicos, provenientes de bibliotecas convencionais e também virtuais. 
Tal pesquisa foi realizada por meio de buscas em livros, artigos, sites, dissertação e teses. 
Foram utilizados descritores que permeiam todo o processo de busca. 
 O trabalho apresenta um estudo de caso na Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira 
de caráter exploratório quantitativo. O primeiro capítulo apresenta a delimitação prática do 
projeto, incluindo a introdução ou apresentação; já o segundo, trata da ressignificação da 
avaliação, dos novos paradigmas e do avaliar com qualidade e, o terceiro, volta-se para o 
desenvolvimento da pesquisa de campo, os seus resultados e conclusão. 
 
Objetivo Geral 
Entender e conhecer o motivo do alto índice de resultados abaixo da média mínima exigida 
por lei, na Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira. 
 
Objetivos específicos 
 
- Conhecer novas estratégias e critérios de avaliação; 
- Sugerir o aperfeiçoamento do desempenho do professor em sala de aula; 
- Buscar formas diferenciadas que propiciem o aumento do índice de desempenho dos alunos 
junto às propostas avaliativas internas e externas. 
 
Metodologia 
- Pesquisa de campo embasada em dados oficiais descritivo. 
- Análise de resultados das avaliações internas e externas da escola campo. 
- Análise de documentos oficiais da escola campo. 
- Análise do processo integrador da comunidade escolar. 
- Análise dos critérios avaliativos utilizados pelos professores dentro da escola campo. 
  
Resultados 
 Dessa forma, pode-se dizer que a escola, atendendo em seus dois turnos, 390 alunos, 
matutino e vespertino, adota uma política, principalmente em relação à avaliação, que permite 
ao aluno rever suas possibilidades, bem como, capacidade de recuperar certa nota, ainda, 
apreender um determinado conteúdo, por meio das aulas de recuperação. Importante ressaltar 
que as aulas de recuperação são feitas com o intuito de realmente destacar o conteúdo em 
desvio e recuperá-lo. 
 Observando as práticas educativas na escola citada, por meio também da pesquisa, 
percebeu-se que a grande preocupação na educação se limita ao próprio ensino e a uma 
didática que vislumbra transpor a perspectiva instrumental para atingir a 
multidimensionalidade, ultrapassando os limites do campo disciplinar para auxiliar no 
processo de recomposição dos fragmentos resultantes do processo de disciplinarização. 
  Há consenso de que a escola deve ser para todos, com uma concepção perigosa 
de que é “obrigatório” se ter estudo, criando-se um círculo vicioso difícil de ser rompido, mas 
que traz prejuízo a todos os níveis sociais e começa a ser percebido por conjuntos de pessoas 
que trabalham de maneira colaborativa e crítica em relação à educação. 
 Esse círculo corrompido é composto por alunos e professores que firmam um contrato 
silencioso: o professor, subestimado e desvalorizado, “ensina” e cobra a repetição do que 
ensinou; o aluno, pressionado a estudar, devolve o mínimo do que recebeu e fazendo de conta 
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de que aprendeu, recebe o certificado no final do tempo contratado com a instituição escolar. 
 Ao olhar para a realidade da Educação verifica-se que as articulações entre teoria e 
prática constituem desejos de ambos os lados, mesmo quando dizem que esta articulação, na 
prática, não exista. Embora a Lei de Diretrizes e Bases e as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
com toda complexidade que apresentam, apontem a possibilidade de inovação às instituições 
de ensino, pode-se constatar que a questão do ‘tempo’ ainda é um problema sério. 
 O fato é que os educadores precisam não apenas colocar em questão, ou reinventar 
suas práticas educativas, no sentido de repensar suas atitudes, concepções, métodos e 
conhecimentos sobre o processo de aprendizagem, como também reinventar suas relações 
profissionais que começa com a observação de sua postura em relação ao outro, ainda, utilizar 
a avaliação escolar também para se auto avaliar. 
 As avaliações internas devem obedecer aos critérios intrínsecos das regulações 
escolares vigentes, mantendo-se atualizados, para que os resultados esperados sejam justos. 
 Ao final, chegou-se à conclusão de que a avaliação é de grande valia para o processo 
de ensino aprendizagem, mas para isso, o professor realmente tem que gostar daquilo que faz, 
para então sentir prazer e realizar um ótimo desempenho. 
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