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A ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DIANTE DA AVALIAÇÃO ESCOLAR 

ANGELA MARIA INOCÊNCIO RIBEIRO

RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo verificar a importância do profissional de orientação Escolar 
diante da avaliação em sala de aula. Este trabalho vem explanar ideias relativas aos problemas 
enfrentados por supervisores e professores em relação a aplicação da avaliação educacional em 
sala de aula. Aborda os tipos de avaliação e tenta de maneira geral observar clara e 
precisamente a metodologia ideal no momento da tão temida avaliação. Neste contexto o 
supervisor escolar é peça importante frente à problemática de avaliar, pois de um lado está a 
necessidade de ensinar e de outro, as dificuldades em aprender, que são apresentadas, muitas 
vezes pelo aluno no momento da realização da tão temida avaliação.   
 
 

Palavras-chave: Avaliação; Sala de Aula, Aprendizagem, Orientação 

Pedagógica.  

 

INTRODUÇÃO 

 
A presente pesquisa bibliográfica e descritiva aborda a problemática da 

avaliação em sala de aula, sob a ótica do orientador pedagógico. 

O ambiente costumeiro do uso da aplicação de constantes avaliações é a 

escola, com vistas à transformação do indivíduo. Contudo, a equipe pedagógica 

deve analisar a avaliação escolar como instrumento de mudança no processo 

ensino aprendizagem a partir dos resultados obtidos.  

Porém, o que ocorre é que, o ato de avaliar passa a ser um processo 

seletivo, onde muitos alunos se sentem segregados. Desta forma, a avaliação 

passa a ser de maneira generalizada, um instrumento da medição do sucesso 

ou do insucesso do aluno.   

Diante desse cenário, o profissional da educação na pessoa do orientador 

pedagógico deve estar atento, para que a avaliação não se torne um meio de 

exclusão e aumento da evasão escolar em sua escola.  

Do ponto de vista positivo pode-se então, verificar a avaliação como 

instrumento diagnóstico, que detecta o erro a ser corrigido. Assim, a avaliação 

deixa de ser uma vilã e passa a ser uma parceira na resolução de problemas.  

Porém, o que vem ocorrendo ao longo dos tempos é que devido ao mau 

uso da avaliação, muitos indivíduos ficam à beira do caminho. Não continuando 



 
 

  

sua rota de escolarização. Muitos desanimam devido às más notas tiradas em 

muitas provas

assumindo erroneamente, que não aprendem e acabam por abandonarem a 

escola precocemente e desmotivados.  

Há então, a necessidade de esclarecimento, quanto à verdadeira função 

da ação avaliativa em ambiente escolar. Assim, o orientador pedagógico é a 

pessoa melhor preparada para conduzir essa situação na desmistificação do uso 

da avaliação, tanto para os professores, como para os alunos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Sem dúvida, as formas de avaliação variaram muito ao longo da história 

e, na contemporaneidade, ela adquire uma face cada vez mais centrada, em 

relação às informações da prática escolar. A avaliação mostra ser um grande 

instrumento de orientação para a educação, porém é muito discutida em seu uso, 

apesar de não apresentar nenhuma novidade propriamente dita, por ser 

conhecida desde os tempos antigos.  

Para Werneck (2002), o ato de avaliar acompanha há séculos a instituição 

escola, que em tempos passados era vista como privilégio de poucos, mais 

precisamente da elite social.  

 
A história da avaliação do rendimento escolar é abordada no século 
XX. É interessante verificar como o mundo evoluiu e, depois, comparar 
com a nossa evolução no campo da avaliação. Alguns educadores 
costumam dizer que todos os professores, quando chegam à 
avaliação, estão nivelados. Todos fazem a mesma coisa nas vários 
níveis do aprendizado. Avaliar e Medir são duas práticas que andam 
juntas há muitos anos, (...) essa forma fórmula de avaliação continua 
sendo contemplada e defendida até dentro das universidades (...). 
(2002, p. 59). 
 
 

De acordo com a posição do autor, a visão de avaliar ainda continua 

atrelada à ideia de medir o desempenho do aluno, como se fosse algo, que se 

pudesse pegar ou pesar. O grau de conhecimento de um alunado é visto, 

retrogradamente, como um objeto em construção a ser avaliado concretamente. 

Não se leva, mesmo em dias atuais, em consideração o campo abstrato da 
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aprendizagem. É como se a capacidade de um aluno pudesse ser tocada e 

medida, sem considerar seu poder de transformação de ideias e de ideais. 

Luckesi (2001, p. 91) explica que com a democratização da rede escolar 

no final do século passado, as escolas brasileiras passaram a receber uma 

clientela bastante diversificada e complexa, devido ao ingresso de diferentes 

segmentos sociais. E com 

isso, a verificação do rendimento escolar passou a ser mais apurada e 

direcionada, conforme as novas exigências de um público heterogêneo. 

Segundo as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 24, 

parágrafo V, 

A verificação do Rendimento Escolar observará os seguintes critérios: 
a) avaliação 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. 
(...)e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, 
a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 
(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

De acordo com a LDB, a avaliação deve ser contínua e cumulativa, a fim 

de verificar o desempenho escolar de seus alunos ao longo do processo. A partir 

de uma atitude de análise e observação, o professor terá sustentação 

metodológica e legalista, para organizar sua rotina conforme as necessidades 

de sua turma.  

Com a desvalorização das notas, os professores se tornaram cientes de 

que é necessário atentarem-se constantemente a todo o percurso de 

aprendizagem e passaram a usar da observação uma estratégia de avaliar. Com 

isso, deu-se mais valor à avaliação formativa, estipulada pelas Leis 

Educacionais, por ser aquela, que acompanha o desenvolvimento do aluno.  

Portanto, a escola passou a se preocupar na formação em sua plenitude. 

Isto é, quando uma escola deixa de usar o modelo seletivo de notas, ela passa 

automaticamente a trabalhar o modelo formativo.  

Neste caso, a visão do corpo docente de uma escola, sob a orientação 

pedagógica de um profissional preparado amplia seu olhar em direção daqueles, 

que por algum motivo não alcançam um rendimento satisfatório.  

Tal qual como nos consultórios médicos, quando há realizações de vários 

exames, estudos por parte do médico em relação ao seu paciente, analise de 
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casos semelhantes presentes na família e outros tipos de investigações, também 

ocorre na escola em relação à situação do aluno.  

Assim, professor e orientador pedagógico devem investigar a fundo a 

causa de baixos rendimentos. Tendo, porém, por principal indicativo o uso da 

avaliação. É neste momento, que a avaliação se torna formativa, pois 

acompanha ao longo do processo o desenvolvimento do educando. É por meio 

das avaliações contínuas, que casos são estudados e melhor trabalhados em 

prol da evolução do aprendiz. O aluno passa a ser o elemento central de estudo, 

até que ocorra o diagnóstico preciso e a aplicação de um atendimento mais 

adequado. 

Porém, apesar dessa orientação que rege a educação brasileira, ainda 

permanece adentro de muitos portões escolares o modelo tradicional de 

avaliação.  

Cagliari e Penteado (2009) colocam que a atual educação ainda valoriza 

as notas escolares e mencionam,  

 
Em primeiro lugar, a nota serve para que o interesse em passar de ano 
(ganhar diploma) se torne o objetivo maior da educação, deixando a 
ideia de formação, no sentido pleno da palavra, num plano secundário 
e mesmo dispensável. O aluno estuda não porque é importante para a 
vida, mas para livrar-se de mais uma competição intelectual. Uma 
análise honesta de que de fato acontece com o atual sistema da 
avaliação mostra que um aluno pode ter nota, passar de ano com 
louvor e não saber o conteúdo da matéria. Acertar nas provas nem 
sempre significa que o aluno aprendeu, assim como errar, nem sempre 
significa, que ele não estudou ou não aprendeu. (...) A falta de nota não 
é responsável pela baixa qualidade do ensino. Num país como o Brasil, 
dizer isso é uma piada, uma vez que piorar o ensino é impossível. A 
qualidade de ensino se consegue com um trabalho competente, quer 
com relação ao conteúdo técnico das matérias, quer na ação do 
professor como educador. (2009 p. 67 e 68).  
 

Percebe-se então, que, essa estratégia é realizada a partir de notas e 

promoções que sempre dependeram de avaliações encarregadas de intenções 

segregados, que atingem grande parte dos matriculados em instituições públicas 

e particulares: “ainda que o rendimento escolar não seja razão suficiente para 

reprovar ninguém (2009)” e que, “uma pedagogia sadia e lúcida recomenda que 

a promoção seja automática” (2009 p. 67). 

Foca-se aqui a formação do aluno, e não os resultados obtidos através de 

números. O conceito da avaliação formativa vem reforçar a ideia já mencionada 

a respeito da instrumentalização de capacidades. Isso quer dizer que o processo 
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formador acompanha e atualiza técnicas necessárias para o desenvolvimento 

global do aluno nos aspectos cognitivo, afetivo e social. Com isso, a avaliação 

tradicional perde seu poder por ser classificatória e utilizada para excluir os ditos 

“alunos ruins”. 

Todavia, quando a avaliação é realizada no início dos trabalhos 

pedagógicos, sob a orientação do referido profissional focado nesta pesquisa, 

ela se torna diagnóstica, por ter a função básica de revelar e informar a situação 

pedagógica em que o aluno se encontra.  Esse modelo realça um estudo intenso 

sobre o sujeito e a descoberta de metodologias apropriadas ao seu perfil de 

aprendizagem conforme situações identificadas. Permite também, realizar 

intervenções e determinar ações preventivas no processo.  

Além das funções já citadas, esse tipo de avaliação permite acontecer em 

dois tempos distintos, pois é aplicado ao iniciar os trabalhos pedagógicos e no 

decorrer do processo ensino aprendizagem. Tem por função principal a 

verificação de habilidades básicas necessárias para cada etapa da 

aprendizagem, ou seja, os pré-requisitos necessários para que ocorra de forma 

tranquila a aquisição de novos conhecimentos. Permite também determinar as 

competências já consolidadas na etapa anterior, a fim de definir mediações como 

programas ou projetos alternativos, que auxiliem alunos que ainda não 

alcançaram os objetivos preestabelecidos para o avanço da próxima fase.  

Assim, antes de avaliar precisam-se definir estratégias acompanhadas 

pelo orientador pedagógico, que dirige o processo junto ao alunado que vem 

apresentando certas dificuldades na realização das avaliações, a fim de que o 

diagnóstico seja autêntico em relação ao conhecimento prévio do educando 

sobre determinado assunto.  

Segundo Luckesi (1999), para que o diagnóstico se torne eficaz é 

necessário: "dados essenciais que são aqueles definidos nos planejamentos de 

ensino, a partir de uma teoria pedagógica, e que foram traduzidos em práticas 

educativas nas aulas".  

Ainda para Luckesi (2002), é necessário ter bem definido o objetivo a ser 

alcançado e utilizar instrumentos adequados à realidade do aluno para que se 

obtenha sucesso no diagnóstico.  

Para Luckesi, 

http://www.webartigos.com/artigos/a-avaliacao-segundo-luckesi/31980/
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(...) a avaliação deverá ser assumida como um instrumento de 
compreensão do estagio da aprendizagem em que se encontra o 
aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para 
que possa avançar no seu processo de aprendizagem. Se é importante 
aprender aquilo que se ensina na escola, a função da avaliação será 
possibilitar ao educador condições de compreensão do estágio em que 
o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar com ele para que 
saia do estágio defasado em que se encontra e possa avançar em 
termos de conhecimentos necessários. Desse modo, a avaliação não 
seria tão-somente um instrumento para a aprovação ou reprovação dos 
alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de sua situação, tendo 
em vista a definição de encaminhamentos adequados para a sua 
aprendizagem. Se um aluno está defasado não há que, pura e 
simplesmente, reprová-lo e mantê-lo nesta situação. (1999, p.81). 

Luckesi define a avaliação, como um julgamento aplicado à realidade 

vivenciada por uma ou mais pessoas, que exige uma reação diante do resultado 

apresentado. 

Segundo Luckesi (2001), “a avaliação diagnostica faz com que decisões 

sejam tomadas na direção almejada”. Porém, ao final de cada etapa, há 

aplicação da avaliação, somativa.  

Contudo, para muitos docentes, esse formato é positivo, pois vem 

proporcionar a verificação do grau de aprendizagem atribuído ao estudante, 

referente ao seu desempenho. Defendem que por ser realizado somente no final 

do processo, esse tipo de avaliação é necessário para julgar a metodologia 

utilizada. Embora muitos ainda a utilizem para aprovação e reprovação. Sabe-

se, que esse modelo tendo sua aplicação em períodos como, mensal, bimestral, 

semestral ou anual apresenta-se em caráter de medição do rendimento, que por 

sua vez é transformado em registros de simples algarismos, que classifica o nível 

de aprendizagem de um discente.  

De acordo com Luckesi, 

 (...) avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento 
da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de 
posição a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. A 
avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da 
realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. (2002, p.33). 
 

Nota-se, que Luckesi apresenta uma visão favorável à aplicação de 

mecanismos avaliativos, mas com a função diagnóstica e não classificatória.  

Sob o olhar do orientador pedagógico, a avaliação é apresentada pelo 

educador, como uma sinalização de que algo deve ser feito em favor do aluno 

com dificuldades em determinado momento de sua aprendizagem e, a partir daí 

aplicar a metodologia, que melhor corresponda à sua compreensão.  
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Se, numa instituição educativa a forma adotada for unicamente a somativa 

corre – se o risco de surgirem várias reprovações ao final do ano letivo, por parte 

daqueles que apresentaram baixo rendimento.  

Neste momento, a atenção deixa de ser na participação e no interesse do 

aluno em sala de aula e, passa a ser em sua nota, o que pode a vir despertar o 

estrelismo dos que se elevaram no desempenho escolar. O que ocorre é que o 

professor erra em enaltecer, com grande evidencia os acertos e ignora os erros 

contrariando as orientações impostas pelas Leis Educacionais. 

Portanto, essa é uma das funções principais da participação do orientador 

escolar. Trabalhar junto ao corpo docente, estratégias, que possam salvar 

educandos desmotivados para o alcance de seu sucesso escolar. E, de outra 

parte conhecer as causas junto aos discentes, que os impedem de progredirem. 

Assim, a forma certa de se raciocinar neste sentido é voltar todas as atenções 

aos alunos que apresentam mais erros nos processos avaliativos, pois eles são 

os que verdadeiramente precisam da escola. São eles que apresentam maiores 

dificuldades e por consequência exigem um maior empenho de todos os 

envolvidos no seu processo de aprendizagem. 

 Nesta tentativa, o orientador pedagógico deverá detectar o raciocínio 

equivocado desenvolvido pelo aluno ao realizar determinada questão e ao seu 

lado, devolver-lhe segurança e autoestima, para que, dúvidas sejam sanadas e 

erros sejam corrigidos, junto ao regente de turma e seu aprendiz. 

De acordo com o Conselho Estadual de Educação do Estado de São 

Paulo, 

 
A avaliação escolar assume um papel muito amplo: sua função deve 
ser essencialmente formativa, na medida em que lhe cabe o papel de 
subsidiar o papel pedagógico, redirecionando o processo ensino 
aprendizagem para sanar dificuldades encontradas na aquisição de 
conhecimentos aperfeiçoando a prática escolar. A avaliação assim 
vista como um diagnóstico contínuo e dinâmico torna-se um 
instrumento fundamental para repensar e reformular os métodos. Os 
procedimentos e as estratégias de ensino para que realmente o aluno 
aprenda. (2015, CEE n° 07/98, www.lite.fe.unicamp.br/). 
 
 

Assim, a avaliação formativa se adequa às Leis da Educação, pois 

acompanha o desenvolvimento do aluno em todas as suas fases e proporciona 

embasamento, para que, o professor trabalhe em sala de aula as reais 

dificuldades e preocupações de seu educando.  
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Hoffman (2004) explica que a função principal da avaliação é de rever 

procedimentos, a fim de que a aprendizagem aconteça de forma plena e efetiva 

exigindo, que o trabalho pedagógico sofra alterações em função dos resultados 

obtidos, e possibilitando ao aluno ser visto, como sujeito ativo do processo.  

Para Hoffman (2001), a avaliação formativa indica avanços e dificuldades, 

que despontam ao longo da vida estudantil, pois se considera formativa toda 

prática de avaliação contínua, que contribua para a melhora das aprendizagens 

em curso. Este tipo de avaliação deve ocorrer a cada fase da aplicação dos 

conteúdos, isto é, de cada nova instrução ou novo conhecimento aplicado. Tal 

instrumento também proporciona um retorno das ações tanto ao aluno como ao 

professor. Numa prévia explicação, essa troca de informações é fundamental 

para que a identificação das falhas existentes tanto do lado discente, como 

docente. 

No entanto, muitas metodologias poderão ser transformadas em favor do 

desenvolvimento e da prática pedagógica, que favorecerão a evolução do 

processo, como a adequação de conteúdos e a verificação do interesse dos 

alunos.  

Para Melchior, 

 
Uma avaliação também deve ser avaliada, pois cada aplicação 
avaliativa tem de estar de acordo com os níveis de compreensão dos 
alunos, para que sua função esteja coerente com sua aplicação. A 
avaliação se torna uma importante ferramenta pedagógica de âmbitos 
procedimental e processual capaz de indicar os níveis da qualidade do 
ensino e em paralelo, da aprendizagem apresentada. (2002, p. 72), 
 

 

De acordo com o professor Hamilton Werneck (2002), a avaliação é um 

tema complexo e de muitas variáveis, que a define de acordo com o conceito 

usado para cada parte integrante do processo de ensino, como o aluno, o 

professor ou os objetivos, que pretendem alcançar.   

Segundo Werneck (2002), há vários tipos de avaliações. A mais 

conhecida é a avaliação de aprendizagem realizada pelo professor em sala de 

aula, há também, a avaliação institucional, que se apresenta em forma de 

documento, o Projeto Político Pedagógico, no qual constam objetivos e metas 

traçadas coletivamente pela comunidade escolar sob o comando e a orientação 

da equipe pedagógica e orientador escolar.  
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Cabe então, ao orientador, a incumbência de participar ativamente da 

construção de projetos escolares, que sejam documentados, junto com os 

demais segmentos da escola na clara intenção de melhorar o índice de 

aprovação, a fim de contribuir num maior incentivo proporcionado aos 

estudantes para o próprio progresso escolar e humano de cada um.  

 Werneck (2002), ainda ressalta outro tipo de avaliação bastante aplicada, 

a de larga escala, que se apresenta nos níveis de redes públicas municipal, 

estadual, federal e são realizadas por Secretarias Regionais e Estaduais de 

Ensino e também, pelo Ministério da Educação e Cultura.  

Porém, seja qual tipo for de avaliação a ser aplicado, o aluno tem que ser 

respeitado em seus limites e suas dificuldades. 

Segundo Freire, 

Temos de respeitar os níveis de compreensão que os educandos – não 
importa quem sejam – estão tendo de sua própria realidade. Impor a 
eles a nossa compreensão em nome da sua libertação é aceitar 
soluções autoritárias como caminhos de liberdade. (...) Na verdade, 
para que a afirmação “quem sabe, ensina a quem não sabe” se 
recupere de seu caráter autoritário, é preciso que quem sabe saiba 
sobretudo que ninguém sabe tudo e que ninguém tudo ignora. O 
educador, como quem sabe, precisa reconhecer, primeiro, nos 
educandos em processo de saber mais, os sujeitos, com ele, deste 
processo e não pacientes acomodados; segundo, reconhecer que o 
conhecimento não é um dado aí, algo imobilizado, concluído, 
terminado, a ser transferido por quem o adquiriu a quem ainda não o 
possui. (1984, p. 31 e 32). 
 

Freire (1984) coloca que para ensinar é preciso um maior entrosamento 

entre as partes, através do entendimento e do amor. Neste momento, não pode 

haver situação de dominação por parte do professor, pois se acarreta um 

prejuízo no processo ensino aprendizagem, quando o aluno se sente oprimido, 

em virtude de não haver ainda se apropriado da informação que o professor 

tentou passar. 

Para Freire (1987), a fim de que aconteça uma avaliação coerente à 

realidade presente é preciso que se ouça o aluno, a fim de descobrir suas 

dificuldades e assim, valorizar competências e capacidades. O aluno deve ser 

reconhecido como sujeito desse processo. 

Sendo assim, o orientador pedagógico deve atuar ativamente junto ao 

professor em sala de aula, a fim de obter a autonomia e mobilidade em seu 

planejamento, com o intuito de atender aos anseios de um alunado, que sofre 

por não alcançarem bons resultados. E, por meio de uma maior aproximação e 
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conhecimento das reais urgências detectarem as necessidades apresentadas 

pelo público alvo.  

O orientador deve ensinar seu regente de turma a ser humilde e capaz de 

perceber a capacidade crítica de seus estudantes e não sentir-se superior por 

serem professores e estar numa posição de poder momentâneo.  

Nesse momento, o orientador deve levar o professor a refletir sobre sua 

postura em sala de aula diante das necessidades de seus alunos e jamais 

considera-los passivos ou incapazes de argumentar sobre seus anseios e 

aspirações.  

O professor tem que ir ao encontro de seu aluno, para juntos superarem 

os obstáculos (FREIRE, 1987). Tem que buscar meios, para que encontre uma 

abertura em direção à retomada de técnicas diferenciadas, que proporcionarão 

uma aprendizagem próxima do aluno. 

 Freire (1987) propõe uma nova ação a partir de um olhar amoroso a fim 

de propiciar estímulo e confiança ao aluno. 

 
Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos 
homens. (...) Sendo fundamento do diálogo, o amor, é, também, 
diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não 
possa verificar-se na relação de dominação. (...) o amor é compromisso 
com os homens, (...) onde quer que estejam estes oprimidos, o ato de 
amar está em comprometer-se com a causa. A causa de sua 
libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. 
(1987, p. 45). 
 

Foca-se aqui a relação entre professor e aluno de um ponto de vista 

generoso e igualitário.  Freire coloca que para ensinar é preciso um maior 

entrosamento entre as partes, através do entendimento e do amor. Neste 

momento, não pode haver situação de dominação por parte do professor, pois 

se acarreta um prejuízo no processo ensino aprendizagem, quando o aluno se 

sente oprimido, em virtude de não haver ainda se apropriado da informação que 

o professor tentou passar. 

 Freire faz menção sobre a postura dialógica do professor ao ensinar 

 
A autossuficiência é incomparável ao diálogo, Os homens que não têm 
humildade ou a perdem, não podem se aproximar do povo. (...) Se 
alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os 
outros, é que lhe falta ainda muito o que caminhar para chegar ao 
encontro com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes 
absolutos ou sábios absolutos: há homens, que em comunhão, buscam 
saber mais. (...) Para o educador – educando, dialógico, 
problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma 
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doação ou imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos 
educandos, mas a revolução organizada, sistematizada e 
acrescentada ao povo (...). (1987, p. 46 e 47). 
 

Como Freire colocou, é necessário que haja humildade por parte do 

educador, para que o processo se torne dialógico, pois, quando a retomada de 

ações parte não só do aluno, mas do professor em sintonia com seu aluno, a 

metodologia de superação se torna mais eficaz. E nessa dinâmica, o resultado 

não pode ser classificatório, simplesmente para situar o educando nas 

categorias: “bom” ou “ruim”, mas de buscar meios, que superem obstáculos e 

barreiras, que não se fizeram visíveis durante o processo, mas que precisam ser 

eliminadas. Neste movimento, enfim, é preciso que haja sintonia entre as partes. 

Professor e aluno devem conduzir o processo de ensino aprendizagem lado a 

lado, um dependendo do outro.  

Neste sentido, Hoffman faz a seguinte colocação,  

 
A perspectiva da ação avaliativa é percebida como uma das mediações 
que se encorajaria a reorganização do saber. Ação, movimento, 
provocação na tentativa de reciprocidade intelectual entre os 
elementos da ação educativa. (...) uma etapa de reconstrução do 
conhecimento do aluno e a etapa de produção, por ele, de um saber 
enriquecido (...). (2001, p. 63). 
 

Para a autora em questão, a proposta de ação mediadora através da 

avaliação vem trazer uma inovação, quanto ao olhar avaliativo em sala de aula. 

Ela coloca o processo de avaliação, como sendo um indicador de melhora do 

processo ensino aprendizagem. Nisto, a avaliação deve acompanhar os 

métodos utilizados durante as aulas. Caso tenha usado metodologias 

diferenciadas ao longo do processo, a avaliação também deverá ser coerente à 

forma de aplicação de ensino.  

Hoffman (2001) esclarece que no caso da avaliação mediadora, ela ocorre 

quando, por meio da prática educativa, o aluno demonstra agindo e reagindo aos 

estímulos recebidos, que alcançou o objetivo esperado. Assim a avaliação é 

parte integrante da vivência do aluno, não sendo exclusiva do ambiente escolar, 

mas de sua vida de uma maneira geral.  

Para Hoffman (2001), a avaliação deve ser um estímulo à metacognição. 

Isto significa que o educando tem que ser capaz de externar pensamentos, tirar 

conclusões, realizar inferências e dar opiniões ao desenvolver uma questão 

avaliativa. Assim como, a autoavaliação e a autorregulação objetiva tornar a 
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pessoa autônoma e independente, quando a própria pessoa se torna capaz de 

perceber seus avanços e retrocessos. Para isso, a avaliação deve ser feita 

através de instrumentos e estratégias diversificadas.  

Hoje em dia, é sabido que as pessoas possuem diferentes canais e 

diversas formas de aprender. Se a pessoa aprende só por meio de testes, provas 

ou treinamentos, isso pode acarretar num estreitamento mental. É necessário 

que se alarguem a capacidade de pensar e de raciocinar, podendo ser por meio 

de uma dramatização, pesquisa, estudo de caso, confecção de trabalhos como 

portfolios e outros.  

Assim, para Hoffman (2001), o uso de estratégia e metodologias 

diversificadas vem mostrar aos educadores, que por meio dela é permitida a 

expressão de pensamentos e de ações, que demonstram o real nível de 

aprendizagem, que os alunos estão. Fazendo com que tomadas de decisões 

sejam realizadas para o desenvolvimento acadêmico do aluno.  

Para Melchior (2002, p. 23 a 27), 

A avaliação não só é necessária como também, deve ser realizada de 
forma eficaz, cumprindo assim sua função didático-pedagógica de 
auxiliar a melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. Ela será 
eficaz se seu processo for dinâmico, participativo, sistemático, objetivo 
e válido. (...) A avaliação faz parte de um processo dinâmico. 
Consequentemente, deve ser dinâmica. As ações avaliativas dão, ao 
mesmo tempo, movimento e força propulsora ao processo (...). A ação 
educativa desenvolve-se através da interação entre o aprendiz e o 
professor. Sendo a avaliação parte integrante do processo, deve ser 
realizada também de forma participativa desde a elaboração dos 
critérios até a expressão dos resultados. (...) A sistematização na 
avaliação é necessária e importante, para que ela não o risco de tornar-
se espontaneísta. (...) Na objetividade, a avaliação deve ser capaz de 
fornecer uma imagem correta, isenta de deformação, sore as reais 
condições do aluno. (...) A confiabilidade de um instrumento de 
avaliação decorre da apresentação de resultados coerentes, sempre 
que for aplicado.    
  

Nessa breve explanação, Melchior coloca que no processo de construção 

educativa, é preciso que haja zelo ao elaborar uma avaliação, pois diz respeito 

a um instrumento que retrata a real situação escolar de um indivíduo. Há também 

a necessidade de se explicitar aos alunos os critérios que serão avaliados, para 

que eles fiquem cientes sobre o que serão avaliados. Um ponto importante seria 

o comum acordo com todos os professores envolvidos da turma para que esses 

critérios fossem estabelecidos de forma global, sem restrições. Para que haja 

uma compreensão de ambas as partes, de quem será avaliado e de quem avalia.  

Os critérios devem ser embasados em tarefas já aplicadas em sala de aula e, 
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também já conhecidas pelos alunos anteriormente, para que não cause 

estranheza e venha prejudicá-lo no momento de ser avaliado.    

Melchior (2002) também defende o modelo de avaliação que acompanha 

o processo construtivista da educação. Nesse modelo, o foco é a construção do 

conhecimento a partir de ações mútuas associadas ao meio. O construtivismo 

vem trazer uma nova maneira de avaliar, pois, como já citado anteriormente, a 

avaliação deve acompanhar a metodologia aplicada. Aqui, a avaliação não será 

de forma tradicional, mas através de apresentação de projetos e de trabalhos.  

Diante da aplicação de uma avaliação, a postura do professor deve ser a 

de um médico, investigando seu paciente e, além disso, seu olhar deve estar 

voltado para o ser humano em formação, que está à sua frente. Mas, para isso 

é necessário, que esse profissional ao ensinar assuma uma postura de um 

verdadeiro educador.  

Neste momento, o orientador deve intervir junto à ação educadora do 

professor, com uma visão construtivista, a fim de contribuir para a motivação dos 

alunos, por meio do respeito aos limites e ao mesmo tempo impulsionando-os a 

seguir. Ao professor compete através da avaliação, contribuir para que seus 

alunos sejam incentivados a evoluírem.  

Portanto, a avaliação deve adquirir um caráter transformador tanto na 

postura do aluno como também do professor para que ocorra o crescimento de 

ambos de maneira ativa e participativa, por meio do diálogo, do entendimento e, 

sob a orientação do profissional capacitado para tal ação, o orientador 

pedagógico.   

O verdadeiro educador não atua sozinho, trabalha em conjunto formando 

um só corpo, ao acatar os ensinamentos e as orientações do orientador escolar 

e, na junção com seu discente preocupando-se com ele, e, participa de sua 

vivencia coletiva e individual, dentro e fora da sala de aula. 

Castiello afirma que, 

Os educadores humanos não podem se limitar a métodos e habilidades 
práticas. Não negligenciarão as aptidões (...). Mas darão também uma 
parte importante e preponderante à unificação do espirito pela ideia, à 
aquisição de ideais pelo contato com o belo, a uma perfeita integração 
da vida intelectual e moral pela aquisição árdua, mas fecunda, da 
Justiça. (1958, p. 138). 
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 Com isso, o orientador deve preparar o educador a não se prender a 

métodos frios e calculistas diante da presença de seu aluno, que anseia por 

aprender.  

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, que o orientador pedagógico, mediante a complexa prática do 

aprender e ensinar tem por funções, acompanhar o processo de aprendizagem 

dos alunos, junto ao corpo docente da escola; orientar seus professores a terem 

um olhar carinhoso e atento com seus alunos; perceber situações de crise e 

intervir da maneira mais adequada; saber o momento de silenciar - se e de 

observar, até que ações sejam planejadas e executadas; conseguir através da 

escuta e da observação, tomar decisões, que favoreçam a trajetória e a evolução 

escolar dos aprendizes.  

Assim e,, mediante a problemática da avaliação em sala de aula, o 

orientador escolar deve conduzir os professores ao caminho do conhecimento e 

da dinâmica de se anular, para que o estudante brilhe e desponte como 

protagonista de suas próprias escolhas.  

O orientador em sua competência deve despertar no corpo docente o 

prazer por ensinar e o amor pelo novo sem receio de mudar. Ele, na função de 

direcionar caminhos, deve motivar o aluno pelo aprender e em contrapartida, 

motivar o professor a praticar o sentido de educar. Deve despertar em meio à 

heterogeneidade de uma sala de aula, o zelo de ensinar e de aprender. Deve 

conduzir seus educandos e educadores ao deslumbre das ideias e à beleza da 

descoberta de novos conhecimentos engajando-os à luta e ao desejo de vencer 

mesmo diante das dificuldades e obstáculos. 

O orientador escolar é aquele, que transcende a categoria de educador e, 

pelo amor de ensinar discentes e docentes, alcança a grandeza de ser um 

mestre.  
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