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RESUMO 

 

 

O trabalho ora apresentado é uma reflexão a cerca da avaliação da aprendizagem e 

dos mecanismos que compõem esse processo de verificação do rendimento escolar, 

tão discutido e analisado por diversos estudiosos. Embora seja um tema bastante 

pesquisado há várias décadas, não é considerado ultrapassado, uma vez que está 

sempre gerando polêmica nos meios acadêmico e escolar. O quê e como avaliar 

ainda são questionamentos latentes no cotidiano de muitos educadores que não 

usam as provas escolares como um meio mais simples para se aferir uma nota a um 

indivíduo para posteriormente julgá-lo quanto à sua capacidade de seguir os estudos 

adiante. Avaliar os instrumentos de avaliação escolar, numa perspectiva integral 

resultou tarefa que depreende tempo e muita pesquisa. O que se propõe nas 

próximas páginas é verificar como tal processo é possível mesmo em condições tão 

adversas por que passa a educação brasileira. Meta-avaliação dos instrumentos de 

avaliação da aprendizagem ainda é um assunto a ser bastante explorado e que 

pode, e muito, contribuir para mudanças no cenário educacional que se verifica 

atualmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A partir de 1980 vem sendo publicada uma vasta literatura sobre avaliação. 

Muito se tem discutido, pesquisado e escrito sobre o assunto. No que concerne a 

educação, pode-se dizer que no Brasil existe um grande número de produções 

acadêmicas que analisam e concebem a avaliação da aprendizagem escolar como 

uma atividade que não pode mais ser vista através de um enfoque classificatório que 

determina quais alunos poderão prosseguir os estudos em séries mais avançadas e 

quais não conseguiram atingir a condição necessária para tal (VIANNA, 2005). 

  

Tomando por base o pensamento de que a avaliação da aprendizagem deve 

ser realizada como um processo que favoreça o desenvolvimento integral do 

indivíduo e que não tem sentido ocorrer isoladamente da sala de aula por envolver 

elementos ricos em significados, verifica-se ainda uma permanência curiosa de 

alguns discursos e atos pedagógicos que insistem em permanecer como simples 

propostas de ação nunca colocadas em prática. 

 

Luckesi (2003) ressalta que ao lidar diariamente com alunos, o professor não 

deve pensar em avaliação nem utilizá-la como mecanismo de controle, como objeto 

de domínio que se vale dos resultados para fins que não sejam a melhoria do 

ensino. O professor, por meio de sua ação mediadora, deve ter consciência de que 

influencia vidas e afeta destinos, pois cada aluno estabelece com ele laços que 

resultam em atitudes e respostas diversas que, se não forem bem avaliadas, 

refletirão o caráter excludente e classificatório do gestor da sala de aula. Tal caráter 

algumas vezes se manifesta no que se acredita poder ser usado como um 

instrumento de dominação: a prova, que somente (a)prova ou (re)prova, classifica 

como apto ou não, isenta de implicações em acompanhamento.  
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A avaliação da aprendizagem escolar não tem um fim em si mesma, mas um 

meio de auxiliar o processo de ensino. Deve ajudar o professor a refletir sua atuação 

para averiguar as ações e detectar avanços, falhas e acertos do desempenho dos 

alunos e do próprio professor, de modo a corrigir as inconsistências e redimensionar 

as práticas. O ato pedagógico que não reflete o objetivo de formação integral do 

indivíduo transforma o que deveria ser um processo de educação (aqui em sentido 

amplo), que promove o ensino e a aprendizagem, em um ato simplesmente ritualístico e 

burocrático, e os elementos fundamentais dessa interação: educador e educando dão 

lugar a atores descompromissados e a atividades descontextualizadas.  

 

Por ser um processo que exige constante interação entre os elementos que 

compõe, a educação exige atenção especial, análise contínua e um olhar autocrítico 

do professor sobre seus aspectos teóricos, metodológicos e instrumentais. Aqueles 

que lidam com a séria tarefa de formar mentes pensantes não poderão ignorar o fato 

de que dia após dia deve-se primar pela boa formação daqueles que tanto esperam 

de sua atuação, uma contribuição para a aquisição do saber. 

 

Os novos rumos da educação, propostos nas diretrizes curriculares nacionais, 

indicam mudança de foco na intervenção pedagógica e, em conseqüência, mudança 

de meios para alcançar os objetivos do ensino (MORETTO: 2002 p. 17). O professor 

não pode mais ensinar o aluno a memorizar listas de conteúdos a fim de 

posteriormente reproduzi-las no momento de avaliação. Os rumos da educação para 

o momento atual se voltam para um novo foco: desenvolver competências através 

de um vínculo entre as representações já trazidas pelo aluno em seu contexto social 

e os conteúdos transmitidos em sala de aula.   

 

Diante da necessidade de formar pessoas emancipadas num mundo 

globalizado, convém transformar a avaliação num processo que não seja mera 

cobrança de conteúdos aprendidos “de cor”, de forma mecânica, sem muitos 

significados para o aluno. Como esta transformação ocorre lentamente, foi possível, 

como docente da escola pública do Centro de Assistência Integrada à Criança e ao 

Adolescente Maria Alves Carioca – CAIC, sentir a existência de ansiedade em 

diversos professores ao verbalizarem que não lhes é oferecida nenhuma alternativa 
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razoável e culturalmente contextualizada para substituir as tradicionais provas no 

processo avaliativo.      

 

Professores sensíveis às necessidades de mudança de postura e conscientes 

de seu papel de formadores expõem que utilizam instrumentos os mais variados 

para verificar o rendimento escolar de seus alunos, mas não esquecem de lembrá-

los que o conteúdo “será cobrado” de uma maneira ou de outra. 

   

Nesse cenário multifacetado que é a educação brasileira, a temática 

avaliação não chegou a ter uma delimitação objetiva. Existem pólos extremos 

bastante defendidos e que devem ser evitados: os fanáticos por avaliação; os meros 

cumpridores de tarefas institucionais que aplicam provas prontas, ou montadas 

convenientemente e os que desejam aboli-la completamente (Mc DONALD, 2003, p. 11). 

 

  Surge então um desafio para aqueles que ainda acreditam e lutam por uma 

educação de qualidade: refletir sobre o papel que a avaliação deve desempenhar na 

formação do educando, sobre a renovação conceitual e o agir pedagógico dos 

profissionais que sabem que precisam sempre redimensionar sua postura, dialogar 

sobre as finalidades da escola, das disciplinas, do currículo e do projeto político e 

pedagógico. 

   

Os docentes conscientes de sua participação efetiva nas decisões da escola, 

no planejamento das ações pedagógicas, na busca de constante ampliação de 

mecanismos de ensino e aprendizagem conclamam por uma avaliação que urge ser 

mais formativa. 

 

 Diante do exposto, o problema objeto de estudo desta monografia fica assim 

delimitado: as concepções de avaliação expressas na literatura no início do terceiro 

milênio refletem a avaliação como busca de conhecimento ou redimensionamento do 

saber, culturalmente adquirido, ou limitam-se apenas ao ato de testar, medir e 

promover o educando? Como os educadores avaliam se as políticas de avaliação, 

os programas e os projetos estão sendo efetivados tal como preconizam os 

dispositivos legais relativos à avaliação? Existem na literatura evidências sobre a 

adoção da meta-avaliação das práticas educativas? 
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 As respostas relativas aos questionamentos citados foram operacionalizadas 

mediante o objetivo - geral: averiguar como se caracteriza a avaliação do processo 

ensino aprendizagem nas diferentes concepções teóricas. Com vistas a uma 

explicitação mais contundente do objeto de estudo, delineou-se os seguintes 

objetivos específicos: - redimensionar os conceitos e concepções de avaliação da 

aprendizagem; - estabelecer a relação entre o que preconiza a legislação sobre 

avaliação do processo ensino aprendizagem com os fundamentos e os 

procedimentos teóricos sobre o ato de avaliar; - delinear a logística da meta-

avaliação. 

 

A metodologia adotada na efetivação deste trabalho segue os padrões da 

pesquisa bibliográfica, objetivando resgatar os pressupostos da avaliação do ensino-

aprendizagem, enfocando a legislação pertinente ao tema e o respectivo referencial 

teórico. 

A monografia está dividida em cinco unidades de estudo, assim descritas: 

 a primeira unidade apresenta a introdução do estudo, que contempla o tema, 

sua problematização e delimitação, as questões investigativas, os objetivos e 

a metodologia adotada; 

 a segunda resgata conceitos e concepções sobre avaliação e meta-avaliação;  

 uma narrativa sobre a relação entre o que preconiza a legislação sobre 

avaliação do processo ensino aprendizagem com os fundamentos e os 

procedimentos teóricos sobre o ato de avaliar constitui a terceira unidade; 

  modalidades de avaliação no contexto das tendências pedagógicas compõe 

a terceira unidade de estudo.  

 a quarta unidade apresenta o delineamento de uma logística apropriada à 

meta-avaliação. 

 Finalmente, a quinta unidade apresenta conclusões relativas à avaliação do 

ensino aprendizagem e a meta-avaliação, ou seja, a avaliação da avaliação.  

 

Estas unidades de estudo estão elaboradas sob a forma de monografia.   
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2   CONCEITOS E CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO ESCOLAR 

 

 

2.1  Abordagem Tradicional de Avaliação 

     

 

A avaliação, em um sentido amplo, é uma atividade que se encontra 

associada, mesmo que de forma assistemática, no cotidiano de qualquer ser 

humano. Freqüentemente as pessoas se deparam analisando e julgando atitudes, 

fatos, situações, fenômenos naturais e sócio-culturais, precisando conceitos, juízos 

que implicam um certo valor atribuído a algo ou alguém. Algumas dessas 

observações incluem também uma certa apreciação sobre a eficiência ou eficácia do 

objeto avaliado, envolvendo sentimentos e valores nem sempre verbalizados.  

            

Para cada novo acontecimento que sem perceber se está avaliando, o ser 

humano utiliza-se de critérios já previamente estabelecidos e que lhe permite tirar 

conclusões e tomar decisões as mais diversas. Para Caro (1982), avaliação, em 

sentido lato, é parte da vida cotidiana. Mesmo sem recorrer a procedimentos 

formais, todos nós fazemos continuamente julgamentos avaliativos sobre ampla 

gama de atividades. 

 

Diferente dessa avaliação de caráter informal, quando se pretende colocar 

opiniões próprias a respeito de determinados serviços, produtos, situações, 

comportamentos, etc, não é possível ao sujeito avaliador limitar-se a simples 

constatações sem maiores considerações, ou, ignorar totalmente os propósitos 

pessoais subjacentes. É necessária uma seleção de parâmetros para verificar, 

medir, estimar, valorar ou até mesmo determinar a qualidade do objeto de 

observação. 
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Segundo Sant’Anna (2001, p.17) “avaliar implica numa interação plena com a 

coisa desejada para assumi-la ou rejeitá-la, (..) mas não implica em desvalorização”. 

E não poderia ser mesmo, porque, para muitas pessoas, esta é, em especial, uma 

tarefa constantemente obrigatória.  

 

Numa perspectiva pedagógica, a avaliação é uma tarefa necessária e 

permanente no trabalho docente e que deve acompanhá-lo constantemente no 

processo de ensino e aprendizagem. Aos professores ficou legada a importante 

tarefa de verificar se o rendimento escolar de um aluno pode ser considerado 

satisfatório e, nessa verificação, existem muitas peculiaridades que devem ser 

consideradas porque também são muitas as atitudes e variados os comportamentos 

a serem analisados e julgados, além dos tradicionais conteúdos formais das 

disciplinas. 

 

A avaliação entendida como uma atividade mecânica reflete uma postura 

autocrática que possui um fim em si mesma. A avaliação deve expressar a busca e o 

encontro de acertos, sucessos, dificuldades e obstáculos, fatos que pertencem à 

existência humana. O ser, ao conhecer estas realidades, sentirá a necessidade de 

refletir e tomar decisões sobre o que é mais adequado à sua formação acadêmica. 

Avaliação é uma operação mental na qual estão envolvidos conhecimentos e um 

conjunto de atividades cognitivas que permitem ao professor apenas inferir, sem 

muitas garantias sobre o que foi realmente aprendido. Não significa simplesmente 

atribuir uma nota ou um conceito, aprovar ou reprovar, classificar como apto ou não. 

A ação avaliativa deve ser percebida como um meio de auxiliar o processo de ensino 

e aprendizagem no tocante ao desempenho dos alunos e do professor, a fim de 

corrigir as inconsistências e redimensionar as ações. Daí o fato da obrigatoriedade 

de um constante olhar autocrítico por parte dos agentes formadores.  

 

Quando realizada a serviço de objetivos bem definidos, a avaliação da 

aprendizagem por si mesma coloca diante do professor questões muito pertinentes 

que somente ele pode e deve responder, tais como: “O que avaliar e Avaliar para 

quê?” É nesse momento que o profissional de educação deve ter em mente o valor 

da integridade, seriedade e humanidade que esse processo implica, pois a avaliação 

não poderá ser utilizada como forma de controle ou manipulação. Deve existir em 
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função da formação integral do aluno, futuro cidadão, questionador e avaliador 

crítico e consciente de seu entorno.  

 

Educação não é uma atividade que se realiza em momentos isolados. É um 

vir a ser constante, cheio de novas descobertas que jamais se esgotam. A maneira 

como se aborda a avaliação escolar está intimamente relacionada com as 

concepções que os docentes possuem sobre o ensino e a aprendizagem e as 

conseqüentes práticas que marcam seu contexto profissional.   

 

Durante muito tempo, o aprender foi um ato puramente mecânico. O indivíduo 

recebia uma quantidade de conteúdos transmitidos em aulas formais, sem que se 

levasse em consideração o seu conhecimento prévio. Ao final de uma unidade ou 

período de tempo pré-determinado, tudo o que havia sido transmitido seria “cobrado” 

através de um instrumento que pouco refletia o seu aprendizado: a prova, com 

questões que pouco ofereciam aos alunos oportunidade de mostrar o que haviam 

aprendido.    

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares nacionais (1997, p. 83):  

   

a avaliação é compreendida como: elemento integrador entre a 

aprendizagem e o ensino; conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a 

orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor 

forma; conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi 

aprendido e como; elemento de reflexão contínua para o professor sobre 

sua prática educativa; instrumento que possibilita ao aluno tomar 

consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades; ação que 

ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem e não apenas em 

momentos específicos caracterizados como fechamento de grandes etapas 

de trabalho.   

 

Ao invés de ser considerada um “momento privilegiado do estudo”, como se 

refere Moretto (2002), a avaliação era, ou ainda é, usada como um “um acerto de 

contas”, para satisfazer algumas conveniências das instituições e dos próprios 

professores, sem nenhuma preocupação com a reflexão crítica do indivíduo em 

formação, numa sucessão de atividades que impõem uma memorização mecânica, 
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sem contextualização ou significado, numa visão ingênua e limitada do que é o 

conhecimento e do que é aprendizagem. 

 

Assim é comum perguntar-se ‘Quais são os afluentes da margem direita e 

da margem esquerda do rio Amazonas?,  obrigando os alunos a decorarem 

os nomes, muitas vezes sem mesmo saber a localização nos mapas. Certa 

feita encontrei em uma prova a seguinte questão: ’Cite todas as capitanias 

hereditárias e seus respectivos donatários’. Ora, a repetição dessas 

informações por alunos do ensino fundamental, sem outras relações que lhes 

dêem significado, nos parece um ensino e uma aprendizagem que revelam o 

pseudo-sucesso no ensinar e no aprender (MORETTO, 2002, p. 13).  

  

 Pelo exposto evidencia-se que a avaliação na escola tem se revelado a causa 

de grande divergência de opiniões. Muitas ações avaliativas têm representado ou 

reproduzido informações estereotipadas por sujeitos que mais parecem participar de 

um ritual pedagógico que não ultrapassa os limites da própria sala de aula. Um 

conjunto de ações que se repetem ao longo de um ano letivo, visando unicamente 

determinar em quanto os objetivos pedagógicos ou educacionais estão em 

conformidade com o que foi contemplado, também, de modo muitas vezes 

ritualístico, nos planos de curso dos professores, muitas das vezes cópias de anos 

anteriores, sem necessidade de nenhuma atualização, transformando o ato 

pedagógico em simples burocracia exigida pela instituição escolar.   

 

 Por não saber transformá-la, a avaliação da aprendizagem tem sido tarefa 

angustiante para muitos professores e estressante para os alunos que terão suas 

vidas traduzidas em números, indicadores de seu fracasso ou sucesso, numa cadeia 

de ações arbitrárias que o colocarão de acordo com um padrão histórico e 

definitivamente determinado.  

 

 Autores como Luckesi, têm se dedicado ao estudo da avaliação escolar a 

serviço do educando como uma forma de abolir a sensação de se estar diante de um 

instrumento autoritário, de controle, usado a fim de garantir, por exemplo, que uma 

aula seja levada a termo com um certo grau de interesse devido a sentenças 

proferidas pelo professor tais como:  - anotem, pois vai cair na prova;  - fiquem 

quietos! Prestem atenção! O dia da prova vem aí e vocês verão o que vai acontecer” 
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e muitas outras, num exercício escolar atravessado mais por uma pedagogia do 

exame que por uma pedagogia do ensino/aprendizagem (Luckesi, 1998, 18) que usa 

a prova como um fator negativo de motivação.  

 

Os enfoques mais recentes concebem a avaliação como um instrumento de 

comunicação que facilita a construção dos conhecimentos na aula. Contudo, 

esse modelo, de grande potencialidade para a aprendizagem, possivelmente 

seja pouco conhecido por muitos profissionais.(Quiquer, 1999).  

 

 Sendo uma atividade não tão recente do ramo da educação, permanece 

curioso o fato de situações como a descritas insistirem em ocorrer. Nas palavras de 

Abramowicks (1994, p. 15) “o estudo da avaliação cognitiva constitui-se no ramo 

mais antigo da área de medida do rendimento e teve início em 1901” e mesmo 

assim, muitos profissionais não conseguiram ainda internalizar as concepções que o 

termo denota.  

    

São muitas as referências à prática da avaliação em diferentes vertentes e 

elas se reportam a épocas bem distantes. De acordo com Depresbiteris (1989): há 

alguns mil anos, os chineses já administravam testes para a admissão ao serviço 

civil; também são freqüentes os relatos sobre o emprego de exames pelos 

professores, na Grécia e Roma antigas. 

 

 Para Rabelo (2000, p. 69) o termo avaliação educacional popularizou-se com 

os trabalhos de Ralph Tyler, mais ou menos na década de trinta, quando este nos 

legou uma, então, nova concepção de aprendizagem, que tem até hoje influências 

sobre propostas de avaliação no sistema escolar. Os trabalhos de Tyler culminaram 

no famoso Estudo dos Oito Anos, no qual defendia a inclusão de procedimentos 

avaliativos como testes, escalas de atitudes, questionários, fichas de registro de 

comportamento, entre outros, acreditando que o que se deve pretender em 

educação é a mudança de comportamento. Em outras palavras, Tyler foi um dos 

primeiros autores a enfatizar a necessidade de definir claramente os objetivos 

educacionais como comportamento manifesto do aluno (ABRAMOWICKS, 1994, p.30).  
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2.2  Avaliação como Superação 

 

 

O conceito de avaliação da aprendizagem que tradicionalmente tem como alvo o 

julgamento e a classificação do aluno necessita ser redirecionado (...) desponta 

como finalidade principal da avaliação o fornecer sobre o processo pedagógico 

informações que permitam aos agentes escolares decidir sobre intervenções e 

redirecionamentos que se fizerem necessários em face do projeto educativo 

definido coletivamente e comprometido com a garantia da aprendizagem do aluno. 

(Sousa In: Romão, 1999, p. 57).  

 

A quase totalidade da literatura referente à avaliação educacional diz respeito 

à aprendizagem do aluno e/ ou a técnicas de avaliação. Outras vezes encontra-se 

referência à ação do docente enquanto transmissor de conhecimento e, numa 

abordagem mais atualizada, o profissional surge como um mediador, cuja função é 

estimular o aluno na construção de novos conhecimentos, permitindo-lhe, com os 

conhecimentos prévios que possui, compartilhá-los com o professor e com os outros 

alunos, a fim de, numa situação nova, interativa, formular hipóteses a partir de suas 

descobertas mútuas. 

 

 Esses processos possibilitam aos alunos novas tentativas em meio a erros e 

acertos, ou seja, reflexos reorganizados de seus pensamentos. O professor, ao 

invés de preocupar-se em corrigir o aluno, deverá levá-lo a refletir e descobrir como 

se processou o pensamento para que fosse possível ao educando chegar a tal 

resultado para posteriormente intervir. Isso possibilita ao aluno reorganizar e avançar 

nos seus conceitos, dando-lhe segurança e domínio no momento de ser avaliado.    

 

 Nas propostas em que se busca uma nova concepção de avaliação escolar, o 

objetivo com que esta se realiza é o que basicamente é visto como diferencial: o 

processo cognitivo versus o resultado, numa perspectiva tradicional. 

                                         

 Durante as últimas décadas muito se tem debatido em educação sobre 

avaliação educacional como processo auxiliar na formação do educando. A atenção 

dos educadores, dos políticos e da sociedade voltou-se para as dimensões social e 

política da avaliação, por representarem, em alguns momentos, práticas incoerentes 
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com uma educação democrática e inclusiva. A partir daí, intensificaram-se os 

estudos e pesquisas nacionais e internacionais na área.  Congressos, encontros de 

discussões, seminários e muitos outros eventos tem sido promovidos a fim de reunir 

interessados em refletir sobre o assunto e oferecer contribuições para que se possa 

pensar em políticas educacionais diferentes. Na maioria desses encontros a tônica 

tem sido a de que avaliação não pode estar desvinculada dos conceitos de 

formação, processo, interação e qualidade, desde o planejamento do processo de 

ensino, o currículo, aos programas e sistemas educacionais.  

 

Tendo em vista superar a visão de modelo classificatório, retomando a 

avaliação em seu sentido ético de juízo consciente de valor, de respeito às 

diferenças, de compromisso com a aprendizagem para todos e a formação da 

cidadania, o professor, por meio de sucessivos processos avaliativos, deve antever e 

buscar um controle de qualidade, nos instrumentos tanto quanto nas suas ações, 

recriando formas de garantir essa qualidade no decorrer de todo o ano letivo, nas 

relações dinâmicas que reorientam as freqüentes tomadas de decisões, para uma 

melhor compreensão e produção do conhecimento do ser humano que pretende 

formar, para que este também possa, a seu modo, dentro de suas limitações ou 

além delas, ser capaz de, em suas próprias avaliações, ser claro, legítimo e 

consciente do que essa ação implica. 

 

Nesse novo milênio, verifica-se uma mudança acelerada de valores, um 

grande número de incertezas toma diariamente a vida de alunos e educadores que 

precisam aprender a enfrentá-las e reverter situações cristalizadas. O mundo 

moderno está interligado em rede. As novas gerações, ao se confrontarem com as 

novas demandas impostas pelo contexto atual, procuram situar-se e compreender 

melhor o seu entorno. Despertam para uma nova consciência que começa a surgir.  

 

Diante da mudança acelerada de valores, ocasião em que a escola vem 

sendo questionada acirradamente, e acreditando na necessidade de um 

redimensionamento, muitos educadores e inúmeras redes de ensino municipais e 

estaduais desenvolveram propostas baseadas em princípios que deveriam nortear a 

superação do modelo tradicional por um modelo mais inovador, isto é, incluir outras 

competências no processo de ensino e da aprendizagem que até então não eram 
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trabalhadas nessa perspectiva. É o caso do desafio proposto pela Escola Ciclada de 

Mato Grosso aos professores da rede pública de ensino (MATO GROSSO, 2000) 

  

 A Escola Ciclada é uma maneira das escolas públicas estaduais se 

organizarem para oferecer aprendizagem de qualidade às crianças e aos jovens que 

se encontram fora da faixa etária e com déficit de aprendizagem. Faz parte do 

programa do Governo para a democratização e melhoria da escola pública, que 

inclui a reorganização do sistema educacional, o fortalecimento da escola, a 

capacitação do magistério e a avaliação educacional.  

 

As turmas e os currículos não são mais organizados em séries anuais (1a a 

8a série), mas em ciclos. A Escola Ciclada amplia o Ensino Fundamental para 9 

anos, definindo o início da escolarização aos 6 anos de idade. Cada Ciclo de 

Aprendizagem dura três anos. O I Ciclo vai dos 6 aos 9 anos (infância); o II Ciclo vai 

dos 9 aos 12 anos (pré-adolescência); e o III Ciclo vai dos 12 aos 15 anos 

(adolescência). Mas a Escola Ciclada não reorganiza apenas as turmas: ela prevê 

mudanças no currículo, na maneira de ensinar, na relação professor-aluno, na 

organização dos tempos e espaços, e na forma de avaliar os alunos. 

             

 A proposta prevê que os alunos devam aprender mais, que deixem de ser 

punidos pela repetência e permaneçam na escola, aprendendo progressivamente. 

Sua cultura, sua realidade social e seus conhecimentos prévios deverão ser 

conhecidos e considerados pelo professor. Sua aprendizagem será avaliada 

continuamente, e suas conquistas serão reconhecidas, a fim de que tenham sua 

auto-estima aumentada e assim sintam-se seguros para aprender mais.  

             

 Para trabalhar na Escola Ciclada o professor deve ter um preparo especial. 

Primeiro deverá investigar quem é seu aluno, de onde ele vem, o que ele já sabe, 

quais são suas expectativas em relação à escola e à sua própria aprendizagem. 

Deverá conhecer e respeitar os diferentes ritmos e maneiras de aprender dos 

alunos, e trabalhar com metodologias diversificadas, utilizando-se de temas 

geradores relacionados à vida deles, projetos interdisciplinares, e atividades 

dinâmicas e interessantes para as crianças e os jovens. O professor da Escola 

Ciclada não poderá apenas "dar conteúdos, mas precisará preocupar-se com o 
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progresso contínuo de seus alunos e fazer com que eles construam conhecimentos”. 

Para que atuem com qualidade na Escola Ciclada, os professores são capacitados 

pela Secretaria da Educação. 

 

 A avaliação é usada na Escola Ciclada para replanejar as atividades, e a 

recuperação da aprendizagem é contínua. Se o aluno não aprendeu, o professor 

trabalha com ele de forma diversificada, até que ele construa o conhecimento. Os 

alunos não podem mais ser reprovados de um ano para outro. Se o aluno 

desenvolve os estudos normalmente, ele passa de um ciclo para outro através da 

chamada Progressão Simples (PS). Mas se ele tem dificuldades, é promovido 

através da Progressão com Plano de Apoio Pedagógico (PPAP), uma indicação para 

que seja acompanhado mais de perto pelo professor. Se há muitas dificuldades, 

pode acontecer a Retenção no Final do Ciclo (RFC), que não deve durar mais que 

um ano, e prevê apoio pedagógico intenso e contínuo. Ele vai para o ano seguinte 

sabendo o que foi possível aprender, e continuará aprendendo progressivamente. 

Na Escola Ciclada o aluno não é reprovado porque não sabe tudo. Pelo contrário, 

cada pequeno progresso em sua aprendizagem é considerado e aproveitado pelo 

professor, para que ele possa aprender mais e se desenvolva sem parar.      

 

 Dessa forma se poderia pensar que a avaliação foi abolida da Escola Ciclada, 

mas é o contrário: a avaliação é a “grande estrela”, o que muda é o jeito de avaliar. 

Provas mensais e bimestrais podem continuar existindo, mas o professor terá que 

avaliar seus alunos diariamente, observando seus progressos e dificuldades em 

todos os níveis, e sistematizando as informações coletadas em relatórios individuais.  

             

   Ao invés de provas, boletins e notas, e da classificação dos alunos em 

melhores ou piores, a avaliação baseia-se, sobretudo, na observação atenta e na 

discussão coletiva sobre o processo de aprendizagem. A avaliação da Escola 

Ciclada é reflexiva, e tem o objetivo de promover a aprendizagem significativa, capaz 

de levar o aluno a tomar consciência de sua própria evolução. Para que o avanço de 

todos os alunos seja garantido, foram criados mecanismos de acompanhamento da 

aprendizagem, e, sobretudo das dificuldades dos alunos. 
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            A Escola Ciclada trabalha com ampla variedade de meios, instrumentos e 

medidas de avaliação. Assim, quando detectadas as dificuldades, a escola, tendo 

como mediador o professor, organizará situações alternativas, capazes de 

possibilitar a continuidade do aluno nos ciclos de formação.  

 

            A avaliação é construída com base nas anotações cotidianas realizadas pelo 

professor. Devem se considerados os conhecimentos anteriores, qual conhecimento 

foi construído pelo aluno na escola, e como foi construído.  

 

 Nessa abordagem, os instrumentos e as estratégias utilizados pelo professor 

para avaliar o conhecimento e o raciocínio dos alunos não devem consistir somente 

em instrumentos que os selecionem e classifiquem, mas que possibilitem o referido 

acompanhamento individual da trajetória cognitiva de cada aluno. O uso de mais de 

uma modalidade de instrumentos avaliativos, além da prova, pode fornecer ao 

professor, ao aluno, aos pais e à comunidade escolar um retrato mais fidedigno do 

que está ocorrendo em termos de ensino e de aprendizagem. 

 

 É certo que não existem recursos específicos de avaliação que possam 

diagnosticar a totalidade do desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas o professor 

pode eleger um ou mais que atendam aos seus propósitos de ensino e de 

aprendizagem. Dentre os diversos recursos existentes propostos pela Revista Nova 

Escola (2001, p. 18) e por Dickmann e Kamahara na Revista do Professor (2003, 

p.24) destacam-se: 

 

 

I. Auto-avaliação: 

 

 Técnica que possibilita ao professor e ao aluno um momento reflexivo acerca 

do trabalho realizado. Desenvolvida através de análise oral, ou por escrito, em 

formato livre, permite ao aluno adquirir capacidade de analisar suas aptidões e 

atitudes, pontos fortes e fracos, tornando-se sujeito do processo de aprendizagem, 

aprender a enfrentar limitações e aperfeiçoar potencialidades. 
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 Deve-se levar em conta o fato de que para que a auto-avaliação se cumpra 

efetivamente, é necessário um clima de confiança entre ambas as partes e que esse 

instrumento será usado para ajudá-lo a aprender.  

 

 Estudantes e profissionais que realizam a auto-avaliação têm mais facilidades 

para avaliar suas produções e redirecioná-las de forma mais proveitosa do que as 

realizadas e conduzidas somente por uma pessoa. 

           

 

II. Atividades em grupo: 

 

 Atividades de naturezas diversas (escritas, orais, gráficas, corporais, etc) 

realizadas coletivamente, que desenvolvem o espírito colaborativo e a socialização. 

Possibilita o trabalho organizado em classes numerosas e abrangência de diversos 

conteúdos em caso de escassez de tempo. 

 

 Esse procedimento não tira do professor a necessidade de buscar 

informações para orientar as equipes, nem devem substituir os momentos individuais 

de aprendizagem. 

 

 

III. Caderno de Campo: 

 

 Instrumento de registro utilizado para anotar as observações efetuadas pelo 

professor, para apontar situações que se destaquem, como por exemplo: o uso de 

procedimento de cálculo, o raciocínio utilizado, as estratégias de solução autônoma, 

a participação, o interesse e a criatividade ao resolver atividades, o fornecimento de 

ajuda aos colegas, a solicitação de auxílio aos colegas e outros. 

 

 

IV. Conselho de Classe: 

 

 Reunião formal liderada pela equipe pedagógica de uma determinada turma 

que permite a troca de informações registradas pelo grupo de professores, com o 
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objetivo de analisar o desenvolvimento do aluno para embasar a tomada de 

decisões, respeitando sua individualidade, seus limites e potencialidades. 

 

 Essa modalidade favorece a integração entre professores, a análise do 

currículo e a eficácia dos métodos utilizados; facilita a compreensão dos fatos com a 

exposição de diversos pontos de vista. Exige uma consciência bastante ética de 

seus membros que devem fazer observações concretas, sem rotular os alunos e 

com o devido cuidado para que a reunião não se torne apenas uma confirmação de 

aprovação ou de reprovação. Todos os participantes devem ter direito à palavra para 

enriquecer o diagnóstico dos problemas, suas causas e soluções. 

 

 O resultado final deve levar a um consenso da equipe em relação às 

intervenções necessárias no processo de ensino-aprendizagem considerando as 

áreas afetiva, cognitiva e psicomotora dos alunos. 

  

 O professor deve usar essas reuniões como ferramenta de auto-análise. A 

equipe deve prever mudanças tanto na prática diária de cada docente como também 

no currículo e na dinâmica escolar, sempre que necessário. 

 

 

V. Debates: 

 

 Momentos muito ricos de discussão em que os alunos expõem seus pontos 

de vista a respeito de assuntos polêmicos, aprendem a defender uma opinião 

fundamentando-a em argumentos convincentes, desenvolvem a habilidade de 

argumentação e a oralidade, além de escutar com um propósito. 

 

 Como mediador, o professor deve dar chance de participação de todos e não 

apontar vencedores, pois em um debate deve-se priorizar o fluxo das informações 

entre as pessoas. 

VI. Diário Reflexivo: 

 

 Instrumento de registro diário utilizado pelo aluno para anotar as reflexões 

desencadeadas após cada aula. Tais registros devem expressar a tomada de 
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consciência do que o aluno aprendeu e de como aprendeu, possibilitando a ele 

mesmo e ao professor o acompanhamento da sua trajetória cognitiva. 

 

 

VII. Entrevista: 

 

 Técnica que propicia a coleta de dados de natureza qualitativa e quantitativa, a 

serem oportunamente analisados. Pode ser individual ou em grupo, informal ou formal.  

 

VIII. Mapa Conceitual: 

   

 Gráfico de diagrama que apresenta relações entre conceitos de uma área, de 

uma disciplina ou de um assunto, estabelecendo assim um conjunto de significados 

conceituais incluídos em uma estrutura de posições. 

 

IX. Observação: 

 

 Análise do desempenho do aluno em fatos do cotidiano escolar ou em situações 

planejadas, a fim de seguir o desenvolvimento do aluno e ter informações sobre as 

áreas afetiva, cognitiva e psicomotora. O professor consegue perceber como o aluno 

constrói o conhecimento, seguindo de perto todos os passos desse processo. 

 

X. Projetos: 

 

 Recurso útil para desencadear o ensino-aprendizagem e ao mesmo tempo 

avaliar todo o processo, ou seja, o desempenho do professor e a aprendizagem dos 

alunos, uma vez que permite a verificação e o grau de desenvolvimento das 

capacidades de: 

 

 Representar objetivos a alcançar; 

 Caracterizar propriedades daquilo que será trabalhado; 

 Escolher estratégias para a resolução de um problema; 

 Executar ações para alcançar processos e resultados específicos; 
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 Avaliar condições para resolução do problema 

 Seguir critérios preestabelecidos. 

 

O projeto pode ser proposto individualmente e em equipes. Nestes, além das 

capacidades já descritas, pode-se verificar, ainda, a presença de algumas atitudes tais 

como: respeito, capacidade de ouvir, de tomar decisões em conjunto e solidariedade. 

 

XI. Portfólio ou Pasta Avaliativa: 

 

Coletânea de trabalhos realizados e selecionados pelos estudantes durante 

um curso ou período. No portfólio podem ser agrupados dados de visitas técnicas, 

resumos de textos, composições, trabalhos artísticos, projetos, relatórios, anotações 

diversas, testes, provas, auto-avaliações dos alunos, etc. 

 

A finalidade deste instrumento é auxiliar o educando a desenvolver a 

capacidade de avaliar seu próprio trabalho, refletindo sobre ele, melhorando-o. Ao 

professor, oferece a oportunidade de traçar referenciais da classe como um todo, a 

partir das análises individuais, com foco na evolução dos educandos ao longo do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 

XII. Relatório: 

 

 Instrumento que consiste numa compilação das anotações freqüentes e 

significativas que indiquem os progressos, as dificuldades e a trajetória cognitiva do 

aluno. Pode ser desenvolvido pelo aluno: referente aos conteúdos das aulas ou após 

atividades práticas ou projetos temáticos e pelo professor em conjunto com os 

alunos, refletindo sobre os avanços e as dificuldades individuais e as possíveis 

alterações no processo de ensino e de aprendizagem.  

  

Tal modalidade permite ao professor averiguar se o aluno adquiriu 

conhecimento, se conhece estruturas de texto e seu real nível de apreensão de 

conteúdos depois de atividades coletivas ou individuais. 
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XIII. Seminário, Exposição e Semana Temática: 

 

 Atividades que oferecem ótimas oportunidades para os alunos organizarem 

suas aprendizagens e idéias acerca dos diversos assuntos já explorados e 

discutidos em aulas. Possibilita a transmissão verbal das informações pesquisadas 

de forma eficaz e contribui para a aprendizagem do ouvinte e do expositor. Exige 

pesquisa, planejamento e organização das informações e desenvolve a oralidade 

em público. 

 

 O aluno deve ser estimulado a preparar, apresentar e expor oralmente e/ou 

por escrito o que está estudando, usando materiais de apoio adequados ao assunto. 

A prática de ter alunos organizando suas idéias e solucionando questões na forma 

de seminários e apresentações também é muito saudável e ajuda a desenvolver sua 

autonomia. Além disso, a organização de semanas temáticas é uma oportunidade 

para os alunos apresentarem à comunidade escolar e aos familiares o que estão 

explorando e aprendendo em uma determinada área específica. 

 

 

XIV. Testes (ou provas): 

 

 Instrumentos mais comuns e que se diferem algumas vezes pela forma como 

são apresentados: com vistas à unicamente detectar os conhecimentos 

memorizados pelos alunos ou com a finalidade de diagnosticar suas dificuldades, a 

fim de impulsioná-los a uma aprendizagem mais significativa, refletindo e analisando 

com eles os resultados obtidos, bem como discutir as alterações necessárias para 

um melhor desempenho do processo educativo. 

 

 Algumas vezes os testes são classificados como: 

 Testes objetivos: 

Série de perguntas diretas, para respostas curtas, com apenas uma 

solução possível. Avalia quanto o aluno apreendeu sobre dados singulares e 

específicos do conteúdo. 
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São familiares às crianças por serem simples de preparar e de responder 

e podem abranger grande parte do exposto em sala de aula. No entanto, 

podem ser respondidos ao acaso ou de memória e sua análise não permite 

constatar quanto o aluno adquiriu de conhecimento. 

 

 Testes Dissertativos (ou subjetivos): 

Série de perguntas que exigem capacidade de estabelecer relações, 

resumir, analisar e julgar. Verificam a capacidade de analisar o problema 

central, abstrair fatos, formular idéias, redigi-las. O aluno tem liberdade para 

expor os pensamentos, mostrando habilidades de organização, interpretação 

e expressão. 

  

Por sua vez não mede o domínio do conhecimento, cobre amostra pequena 

do conteúdo e não permite amostragem. 

 

 A avaliação entendida enquanto ato pedagógico e impulsionador da 

aprendizagem, objetiva diagnosticar a situação em que se encontra o aluno, em 

termos de dificuldades, facilidades e possibilidades, de forma a permitir a 

minimização ou eliminação das dificuldades, a correção de falhas e o estímulo para 

que continue progredindo. Sendo um dos componentes da ação educativa, auxilia o 

professor, fornecendo informações básicas sobre quantos e quais os alunos que 

estão conseguindo desenvolver a atividade, onde estão concentradas as 

dificuldades e de que natureza elas são. 

 

 Levantada a situação, cabe ao professor propor e criar oportunidades para 

que o aluno possa refletir sobre o que possui, tomando consciência sobre o 

conhecimento que construiu e os processos que o levaram a essa construção. Pode-

se dizer então que avaliar, nessa concepção consiste em identificar os problemas e 

os avanços individuais para redimensionar a ação educativa, considerando os 

conhecimentos prévios e os conflitos cognitivos dos sujeitos para a construção de 

novos conhecimentos. 

 

 Essa forma de avaliar reforça a natureza de ser inerente à ação intencional, 

característica exclusiva do ser humano que poderá constituir-se num sujeito 
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autônomo, liberto para o conhecimento, crítico, criativo e responsável diante do 

contexto em que está inserido.  

 

Não obstante, estamos avaliando apenas uma parte do amplo e complexo 

campo educativo: a aprendizagem do aluno, ou seja, o produto educativo. 

Devido a nossa pouca experiência nessa área, em comparação com países 

como os Estados Unidos, talvez seja um bom começo. Porém, temos que 

enxergar e avaliar outros fatores, que incidem sobre a qualidade 

educacional, tais como: processos educativos usados pelos professores; 

liderança dos gestores e/ ou diretores; adequação dos insumos disponíveis; 

qualificação e remuneração docente, impacto das novas tecnologias sobre o 

processo de ensino-aprendizagem; características socioeconômicas-

culturais dos aprendizes; etc. (Andriola, in Mc Donald, 2003, p. 159). 

 

 

 O sistema educacional brasileiro sempre sofreu modificações em seus mais 

variados aspectos. Nomenclaturas novas surgem para substituir termos que pouco 

ou nada se modificam na prática. Andriola defende que atualmente o Brasil vive um 

momento de visível expansão e generalização da avaliação educacional e que para 

alcançar a tão almejada qualidade educacional e destaca que a opinião pública 

nacional e os próprios discentes, já se conscientizaram de que esse é o caminho 

mais apropriado para tal. 

 

Não se pretende aqui discutir o sistema educacional brasileiro. No entanto vale 

ressaltar as sendas percorridas, as mudanças e inovações sofridas.  

 

 

O ensino fundamental é submetido, desde 1988, a processos sistemáticos 

de avaliação, sob a responsabilidade do Sistema nacional de Educação do 

Ensino Básico (SAEB). Em meados dos anos 1990 iniciou-se a avaliação do 

ensino médio, sob a denominação de Exame Nacional o Ensino Médio 

(ENEM). Nessa mesma época foi criado o processo de avaliação do ensino 

superior, cujo nome oficial é Exame Nacional de Cursos, mas que é 

conhecido popularmente como PROVÃO. Todos esses processos 

avaliativos estão sob a responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). 

No campo da educação profissional podemos destacar o processo de 

avaliação do Programa Nacional de Educação Profissional (PLANFOR), que 
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foi executado pela primeira vez em 1996. Já no âmbito cearense, 

destacamos o processo avaliativo denominado Sistema Permanente de 

Avaliação Educacional do Estado do Ceará, mais conhecido como 

SPAECE, implantado em 1992 e que, a partir de 2001, recebeu o nome de 

SPAECE-NET, já que utiliza a famosa rede internacional de computadores 

na coleta de dados. (Andriola. In: Mc Donald, 2003, p. 159). 

   

 

 Seria bastante proveitoso e certamente revelador de grandes informações 

uma atividade que verificasse o aproveitamento, eficácia e eficiência desses 

modelos apresentados. No Brasil certamente alcançou-se uma certa maturidade 

avaliadora, seguindo os termos do autor supra. A sociedade é bastante afetada 

pelas leituras que esses processos fazem da educação nacional e, avaliá-los seria 

bastante relevante, uma vez que, para seu cumprimento, aplica-se boa parte das 

verbas pública sem um controle ou gerenciamento de quem contribui com seus 

impostos e tributos.   

 

 

2.3 Meta-avaliação 

 

 Segundo Scriven (1969. In: Rios, 2005, p. 1), meta-avaliação é avaliação do 

valor e do mérito de uma avaliação.  

 

 Por conseguinte, meta-avaliar significa fazer a avaliação da avaliação, dando 

ênfase no aspecto comparativo da avaliação, uma vez que avaliar só tem sentido se 

evidenciar quão bem ou quão mal se saiu o objeto de análise. Scriven (1978, apud 

Depresbiteris, 1989, p. 21) divide o processo de meta-avaliação em duas etapas:  

 

a) Julgamento dos instrumentos de coleta de dados, da atribuição de 

pesos aos objetos e da seleção de critérios e padrões; b) julgamento do 

valor ou do mérito de um programa educacional, com base na coleta 

sistemática de dados de desempenho, na combinação desses dados com 

um conjunto de metas valoradas e na análise dessa informação. 

 

 Pelo exposto, pôde-se evidenciar que meta-avaliação consiste na avaliação 

da avaliação, cuja finalidade é averiguar se o plano da avaliação, os procedimentos 
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avaliativos, as estratégias para a coleta de dados e a performance do avaliador 

foram adequados à proposta avaliativa, ou se as finalidades previstas não foram 

operacionalizadas em face de haver quaisquer atitudes avaliativas dinamizadas 

inadequadamente ou com viés metodológico, entre outros fatores dessa natureza. 
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3  CONSTRUTOS DE TESTE, MEDIDA E AVALIAÇÃO 

 

 

Os termos testar, medir e avaliar, embora muitas vezes usados como 

sinônimos, não devem ser confundidos. A sua distinção se justifica no fato de que as 

noções de teste, de medida e de avaliação, relacionadas à verificação do trabalho 

escolar, envolvem uma amplitude de significação mais abrangente da que se 

observa em outras áreas. 

 

É fácil verificar através das ações e das conversas das pessoas comuns o 

uso freqüente desses termos. Ao se observar as práticas rotineiras dos indivíduos, 

verifica-se como as ações avaliativas compreendem um grande número de aspectos 

e são muito recorrentes. Ao afirmar, no entanto, que testes, medidas e avaliações 

fazem parte da vida cotidiana dos educadores e educandos, logo é necessário 

examinar o que está implícito em seus construtos conceituais.  

 

Como parece bem evidente, testar significa utilizar-se de testes para 

verificação do resultado de um desempenho. Para Noll “implica, habitualmente, no 

emprego de algum instrumento específico, ou conjunto de instrumentos, para 

determinar certa qualidade ou traço, ou uma série de tais qualidades ou traços” 

(NOLL, 14). Verificar o desempenho de alguém ou de alguma coisa, através de 

ações previamente organizadas, denominadas testes é o que caracteriza o primeiro 

conceito que se pretende analisar.  

 

Os testes são instrumentos de medida, sem um fim em si mesmo, mas 

servem para medir ou investigar aspectos existentes em determinados objetos, 

situações ou fenômenos. Sendo o teste uma medida, será possível admitir que nem 
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todas as medidas apresentam-se sob a forma de testes. Vianna (1982, p. 29) explica 

que 

 

um teste de medida educacional não é uma “coisa” (Dyer, 1960) meramente 

física; ao contrário, traduz um processo humano que envolve o julgamento 

humano desde as suas fases iniciais até o seu término, exigindo tempo, 

esforço e pensamento criativo. Tempo para planejá-lo em todos os seus 

detalhes, esforço para tomar decisões cruciais sobre o que incluir ou omitir 

no teste, sobre o que é importante ou secundário, sobre o que deve ser 

considerado correto e, finalmente, criatividade para apresentar situações 

engenhosas que possam refletir as diferentes mudanças ocorridas durante o 

processo educacional. 

 

 

A medida inclui outros instrumentos além dos testes, daí possuir um conceito 

mais amplo, o que possibilita uma interpretação dos resultados mais abrangente. O 

autor supra nos diz que “o programa de mensuração é geralmente planejado com 

objetivos mais amplos e mais voltados para o aluno que o programa de testes” (p. 

14). Nessa perspectiva, medir significa determinar quantidade, extensão, grau ou 

capacidade, tomando como base um sistema de unidades convencionais mais ou 

menos universais que facilitam a interpretação dos resultados, a fim de atribuir 

valores, segundo determinadas regras previamente estabelecidas. Assim, através 

dos testes é possível medir o rendimento de uma capacidade, mas não a 

capacidade em si porque o resultado de uma medida é sempre expresso em 

números e não por descrição. 

 

Ao afirmar, por exemplo, que um objeto é grande ou que o compartimento de 

uma casa é quadrado não satisfaz aos aspectos quantitativos da definição de 

tamanho que se deseja expressar. É necessário utilizar uma unidade de medida 

como metro, centímetro, etc, para expressar com muito mais exatidão a idéia que se 

quer transmitir. Como explica Hadji (2001, p. 27), a medida é uma operação de 

descrição quantitativa da realidade, e “é objetiva no sentido de que, uma vez 

definida a unidade, deve-se ter sempre a mesma medida do mesmo fenômeno”.  
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Quase todas as ações dos indivíduos estão relacionadas ou, de certa forma 

submetidas às medidas: desde o horário certo para levantar, começar e finalizar 

trabalhos, fazer compras, verificar as horas, etc o ser humano precisa incluir no seu 

dia-a-dia medidas de peso, tamanho, quantidade, preço, dias, horas, etc e uma 

infinidade de ações que exigem o uso contínuo de medidas.  

 

As medidas, também, estão totalmente presentes no desenvolvimento 

científico e tecnológico afetando sobremaneira a vida do homem, possibilitando uma 

maior rapidez e agilidade nas ações, na verificação de fenômenos e na realização 

de experiências. 

 

Na educação, o progresso atingiu consideravelmente os processos de medida 

que se aperfeiçoaram nas ciências em geral. As tarefas dos profissionais em 

medidas não se restringem apenas em aplicar testes de medida para avaliar os 

resultados do ensino-aprendizagem ou perceber as diferenças entre os alunos e 

julgá-los como aptos ou não, embora a idéia de que a avaliação é uma medida dos 

desempenhos dos alunos esteja ainda muito enraizada na mente dos professores e, 

freqüentemente dos alunos (Hadji, 2001, p. 27).  Ao professor é possível reconhecer 

as diferenças individuais de aprendizagem mais rapidamente e de forma mais 

humana, registrar informações e utilizar-se delas para superar tais dificuldades e 

aprimorar o seu desenvolvimento profissional. 

 

  Durante muito tempo, os testes passaram a fazer parte do cotidiano de alunos 

e professores, constituindo instrumentos preciosos de controle e punição, numa 

atividade ritualística e isenta de compromisso com a formação integral do ser 

humano. Outras formas de medida surgiram como, por exemplo, os registros de 

observação sistemática, fichas individuais, escalas de classificação, portfólios, etc. 

Ainda assim, tais medidas não satisfaziam mais aos reais objetivos da verificação da 

aprendizagem, resultando, então, no surgimento do terceiro conceito ainda mais 

amplo que o de testes e medidas, para verificar o rendimento educacional dos 

estudantes: a avaliação. 
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    Embora exista uma ação viciada por parte de alguns avaliadores que se auto 

denominam educadores, o conceito de avaliação ou programa de avaliação 

educacional inclui a utilização de instrumentos quantitativos que se completam 

através de dados qualitativos, bem diferentes das práticas descritas, entre elas: 

observação casual, trabalhos individuais ou em grupo, apresentações em pequenos 

seminários, etc, que se baseiam em descrições e não em números. Convém lembrar 

que a abordagem qualitativa demanda a utilização de tempo maior e mais otimizado, 

por ser entendida como um processo e não uma atividade estanque.       

 

Mc Donald, (1990) cita também a avaliação informal e define como aquela 

que é feita no dia a dia da sala de aula. São as observações feitas sobre: o 

entusiasmo pelo qual o aluno está estudando, sua expressão oral durante 

as atividades, a tonalidade da sua voz, o seu caderno de anotações e 

exercícios, sua freqüência às aulas, seu comportamento em sala.(Maia, In 

Andriola e Mc Donald, 2003, p. 156) 

 

A avaliação, dentro do campo educacional, tem sido definida de diferentes 

maneiras, tal a magnitude da polêmica a seu respeito. Uma definição amplamente 

aceita é a de Tyler (1981, apud Maia, 2003) que diz: o processo de avaliação 

consiste essencialmente em determinar em que medida os objetivos educacionais 

estão sendo realmente alcançados pelo programa do currículo e do ensino. 

 

Luckesi (1994), define a avaliação como o processo de delinear, obter e 

fornecer informações úteis para o julgamento de decisões alternativas. 

 

Já Fermin, (apud Mediano 1982), define avaliação como processo 

sistemático, contínuo, integral, destinado a determinar até que ponto os objetivos 

educacionais foram alcançados. Ele extrai dessa definição quatro características do 

processo avaliativo e as explica: a) funcional, porque se realiza em função de 

objetivos; b) sistemático, porque não é improvisado; c) contínuo porque ocorre ao 

longo de todo o processo instrucional; d) integral, porque se estende a todos os 

aspectos do comportamento dos alunos (p. 156).  
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Embora a avaliação seja uma atividade que o professor deva estar em 

constante contato, não se pode dizer que seja tarefa fácil. Coletar dados a fim de 

determinar o grau em que os objetivos foram atingidos e tomar decisões em relação 

às atividades didáticas posteriores tem requerido do professor uma posição 

consciente para que as distinções entre os três conceitos sejam mais reais que 

aparentes. A avaliação não é um processo mágico e simples, capaz de fornecer 

respostas para os problemas educacionais.  

 

O mundo e as pessoas não são encontrados prontos. Defender a idéia do 

sujeito em formação é crer que a educação é um instrumento de construção pessoal 

e social, bem como de resistência aos padrões socioculturais dominantes. “O 

importante não é que o processo seja denominado testar, medir ou avaliar, mas sim 

que se determine o progresso ou status do estudante, com relação ao objetivo 

desejado” (Noll, 15).  

 

Embora reconhecendo a distinção feita, não se deve ignorar a importância 

dos testes e outras medidas para a avaliação, uma vez que se entende que tais 

conceitos se completam ao invés de se excluírem. Teste e medidas em geral são 

meios e não fins, cuja interpretação dos resultados conduzem a avaliação. Esta, por 

sua vez, depende da utilização daqueles instrumentos. “Certamente um erro é 

sempre possível, devido às imperfeições da instrumentalização, pois ele resulta 

então das condições de operacionalização dos instrumentos” (Hadji, 2001, p. 27). 

 

Efetivamente, compreende-se que a avaliação não é uma medida (...), uma 

operação de confronto, de correlação, entre expectativas e uma realidade. Essas 

expectativas são essencialmente sociais. É preciso estabelecer expectativas 

legítimas, o que nem sempre é evidente... pode exigir negociações. O julgamento de 

valor produzido destina-se a atores sociais (o próprio professor, o aluno, a 

administração, os pais, etc.), para quem o que se diz nessa comunicação significa 

muito. O lugar que se conseguirá na sociedade será, em parte, função do valor 

escolar, apreciado e proclamado na escola. Apreciado, e não medido no sentido 

estrito, já que não se trata de medir um objeto, mas de dizer em que medida esse 
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objeto corresponde a expectativas específicas sobre ele. A primeira maneira de pôr 

a avaliação a serviço dos alunos é, para o professor, compreender tudo isso.   

 

Por conseguinte, testar, medir ou avaliar são procedimentos avaliativos 

imprescindíveis para a percepção adequada do objeto de avaliação. Ressalta-se que 

os objetivos educacionais são elementos norteadores para que o ato avaliativo seja 

fidedigno e comprometido com a formação do educando, como afirma Hadji, 2001, p. 49.  
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4   META-AVALIAÇÃO 

 

 

Muito se tem discutido, pesquisado e escrito à cerca da avaliação da 

aprendizagem. Embora a produção literária e acadêmica brasileira seja rica em 

publicações, muitos ainda a consideram um tema complexo e, até certo ponto, 

inatingível (Fernandes, 2001. p. 13). Avaliar os processos de avaliação da 

aprendizagem no cenário educacional brasileiro tem sido um grande desafio para 

aqueles que desejam entender as dinâmicas do processo e encontrar alternativas 

mais justas e eficazes para esse momento privilegiado de estudo que por vezes se 

confunde como um acerto de contas ou simples  burocracias de sala de aula. 

(Moretto, 2002) e Fernandes (2001). 

 

Estudiosos como Vianna (2005), Fernandes (2001), entre outros, têm se 

preocupado com questões relacionadas à aprendizagem escolar, assim como têm 

procurado compreender os processos que a envolvem, desde a organização do 

currículo à valoração de indivíduos capazes (ou não) de prosseguir seus estudos em 

níveis mais avançados.  

 

Comentou-se que os instrumentos de medida da avaliação da aprendizagem 

devem ser analisados quanto à sua aplicabilidade e sempre redimensionados, a fim 

de que os resultados possibilitem uma reorganização das atividades docentes, uma 

vez que a educação acontece em meio a sistemas sociais, econômicos e culturais 

diversos. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a pré-testagem de instrumentos já 

caracteriza a meta avaliação, uma vez que esta se propõe a verificar se os 

procedimentos de avaliação foram implementados adequadamente. Em síntese, a 

finalidade da meta avaliação consiste em avaliar a avaliação 
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Embora o professor planeje com cautela um conjunto de atividades que 

pretende realizar, deve levar em consideração as diversas circunstâncias que 

poderão favorecer ou não o cumprimento a contento, observando as adaptações 

necessárias, compreendendo os momentos em que deve avançar ou recuar com 

suas turmas. Vianna ( 2005, p. 26) afirma que  

 

a avaliação é um agir que se reveste de complexidade, ainda que quase 

todos – professores e não-professores – se sintam qualificados para expressar 

juízos de valor, cerne de todo o processo avaliativo 

 

 O autor defende que a avaliação não deve restringir-se a objetivos 

“operacionais e/ou comportamentais”. E cita: 

 

A avaliação possui objetivos amplos, muitas vezes de grande abstração, e 

nem sempre mensuráveis, quantificáveis e até mesmo nem sempre 

observáveis de imediato. A avaliação visa a provocar um impacto, procura 

despertar interesses, tenta gerar atitudes positivas; a avaliação, em síntese, 

colabora para a promoção da qualidade da educação. O que é qualidade em 

educação? É um atributo que sabemos existir – um construto –, sobre o qual 

hipotetizamos, porque acreditamos no seu existir, mas dificilmente 

conseguiremos defini-lo, e nem mesmo há necessidade dessa definição, para 

sermos concretos. (Vianna, 2005, p. 44) 

  

 

4.1. Dinâmica da meta-avaliação: 

 

 

Após cada atividade avaliativa ou mediante os processos em que se avaliam 

os educandos, é necessário que se realize uma análise de todo o processo. O 

professor estará, assim, realizando meta-avaliação dos instrumentos de avaliação 

escolar e dos processos de avaliação de suas turmas, a fim de que seja observada a 

efetividade das ações. Nesta perspectiva pode-se afirmar que a pré-testagem de 

instrumentos já caracteriza a meta avaliação. 
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Vianna (2005, p. 43) diz que a avaliação da avaliação, segundo determinados 

padrões, “deve ser externa, na medida do possível, considerando o desenvolvimento 

do avaliador e o seu comprometimento”, principalmente pelo que foi exposto em 

outros momentos no que se refere à consciência que deve ter o profissional de 

educação que trabalha formando seres pensantes e conscientes do mundo em que 

vivem. Um julgamento injusto ou influenciado por certas preferências compromete 

quaisquer resultados e invalida todo o processo. O “avaliador deve ter iniciativa e 

senso de oportunidade para agir no momento próprio”.   

 

Deve-se considerar, também, que a avaliação pressupõe juízo de valor. Por 

conseguinte, trata-se de uma questão axiológica, e, como tal, exige que sejam 

delineados, a priori, os critérios - o padrão mínimo de eficiência - que irão nortear os 

procedimentos de julgamento, isto é, a comparabilidade entre os indicadores de 

avaliação e os critérios de avaliação estabelecidos.  

 Considerando-se que o avaliador está envolvido no processo de avaliação 

existem fatores de ordem axiológica nas vertentes psicológicas, afetivas e 

profissionais que podem interferir ou influenciar às tomadas de decisão em face dos 

julgamentos avaliativos realizados.  

Considerando-se que o avaliador está envolvido no processo de avaliação 

existem fatores de ordem axiológica nas vertentes psicológicas, afetivas e 

profissionais que podem interferir ou influenciar às tomadas de decisão em face dos 

julgamentos avaliativos realizados.  

Por via de conseqüência, a adoção de avaliadores externos na dinâmica 

meta-avaliativa, provavelmente, diminuirá a influência de variáveis intervenientes a 

avaliação da avaliação, no caso, a meta-avaliação. 

 

4.2  Objetivos da meta-avaliação 

 

 Em qualquer processo educacional deve-se ter em vista as finalidades do 

trabalho e o que se espera almejar através dele. Em avaliação não seria diferente 

uma vez que se observou ao longo de todas as discussões que o que se espera em 
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educação e com a avaliação é o desenvolvimento do educando em suas diversas 

competências e habilidades.  

 

 No cenário brasileiro são muitas as dificuldades enfrentadas por educadores e 

por órgãos interessados em verificar o rendimento dos alunos do ensino: 

fundamental, médio e educação superior. Apesar da complexidade da avaliação 

diversos trabalhos têm sido desenvolvidos, pesquisas avaliativas têm sido realizadas 

em instituições de todo o país. Os programas oficiais de avaliação e meta avaliação na 

realidade brasileira são implementados pelo Ministério da Educação e Desporto – MEC, 

por intermédio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP,  

entre eles têm-se o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB; 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; Exame Nacional do Desempenho do 

Estudante – ENADE (antigo provão), entre outros procedimentos avaliativos 

incrementados pelas Secretarias de Educação dos Estados (SEDUC) que no estado do 

Ceará se processa mediante a ação do Sistema Permanente de Avaliação da 

Educação no Ceará – SPAECE, e, por demais instituições como a Fundação Carlos 

Chagas, Fundação Cesgranrio etc, organizações privadas que atuam com pesquisa e 

avaliação no contexto nacional.  

 

 Ao realizar atividades de meta-avaliação dos instrumentos de avaliação 

escolar, entre eles: provas, testes, check-list, portfólio, questionário etc, verifica-se 

que algumas questões devem ser consideradas, como por exemplo se os resultados 

adquiridos pelas instituições que avaliam os alunos de determinada rede de ensino 

são repassados ao professor de forma que ele possa valer-se desses mesmos 

resultados para realizar suas análises.  

 

 Por outro lado, persiste a preocupação de que existem professores que não 

analisam com cautela o seu próprio desempenho. Se o resultado da avaliação é 

insatisfatório, a deficiência estaria nos educandos, nos instrumentos de coleta de 

dados (provas, testes etc), e, não nele mesmo, uma vez que considera que possui, 

em muitos casos, vasta experiência de sala de aula.  

 

 Meta-avaliação também se realiza na sala de aula. O professor pode e deve 

analisar os instrumentos de avaliação que usa e verificar se eles têm servido ao 
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propósito que ele determinara. Infelizmente nem todos os resultados dos estudos 

feitos no Brasil chegam às mãos dos professores. Vianna (2005, p. 73) denuncia:  

 

Levantamento realizado a partir da revista Cadernos de Pesquisa (Viana, 

1992), editada pela Fundação Carlos Chagas, mostrou que um amplo 

espectro de assuntos na área de avaliação foi analisado, discutido e 

pesquisado, restando, entretanto, uma indagação: esses estudos chegaram 

ao conhecimento do professor e influenciaram na sua prática docente? A 

avaliação, lamentavelmente, não faz parte da formação dos docentes, 

quando muito é um tópico isolado, uma aula ou talvez uma unidade, na 

melhor das hipóteses, mas não uma área de concentração.  

 

 Nessa perspectiva, o que se objetiva com na meta-avaliação dos 

instrumentos de avaliação da aprendizagem não é uma mera técnica de análise dos 

instrumentos de verificação do rendimento escolar -  técnica pela técnica, -  e sim: 

 

 verificar se os instrumentos de avaliação possuem uma amplitude desejável 

e são aplicáveis a todos os alunos;  

 envolver docentes e discentes;  

 explorar aspectos ligados à compreensão e o saber usar conhecimentos em 

situações novas, diferentemente de simples memorização; 

 fornecer informações importantes para ajustes nos planos acadêmicos; 

 favorecer a comunicação aberta dos resultados; 

 permitir que currículo e filosofia da instituição estejam sendo consideradas; 

 verificar a validade dos instrumentos e de seus resultados. 

 

 

A prática de análise dos instrumentos de avaliação é tão antiga quanto a 

aplicação de testes de medida. Depresbiteris (1989) aponta que, pelos idos de 1930, 

foram empreendidos estudos que culminaram com o desenvolvimento de uma 

ciência, denominada docimologia dividindo-a em clássica e experimental. A 

docimologia clássica visa a promoção do “estudo sistemático dos exames, em 

particular do sistema de atribuição de notas e do comportamento dos examinadores e 
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examinados” (p. 6), enquanto a docimologia experimental vincula a avaliação como 

um comportamento procurando determinar experimentalmente, os mecanismos 

intervenientes da decisão avaliativa, tais como: reação dos aplicadores, reação dos 

submetidos aos exames, discrepâncias entre situações de exame e entre critérios de 

aplicadores (op. cit., p.6). 

  

Esta ciência surgiu como “uma crítica à extrema confiança nos métodos 

tradicionais utilizados, com fins de seleção, nos exames e nos concursos” e que 

enfatizava “o aperfeiçoamento das técnicas de construção dos instrumentos de 

avaliação e de análise de resultados” (ibidem).  

 

Nos anos de 1969 a 1982, estudiosos como Pierón, Bonboir, De Landshere e 

Miranda (apud Depresbiteres, 1989, p.6) discutiram vários aspectos sob os quais as 

avaliações eram realizadas e aqueles que influenciavam o ato de medir, provando 

que os métodos que até hoje são considerados por alguns como infalíveis poderiam 

apresentar fragilidades.  

 

O que se depreende das descrições dos estudos realizados, nos idos dos 

anos 30 e nos anos 1969 a 1982, é que a concepção de meta avaliação já existia 

àquela época, porém, não era explicitada nem cognominada como tal. Haja vista 

que as explicações relativas à metodologia clássica e experimental revelam a 

preocupação com o processo de estudo sobre como os instrumentos de avaliação 

foram elaborados, se os resultados advindos de sua aplicação refletiam o que se 

objetivava avaliar, assim como as reações atitudinais dos avaliados e avaliadores. 

Portanto, a meta-avaliação se constitui uma evidência nos estudos avaliativos. 

 

 

4.3   A logística da meta-avaliação: 

 

 Muito se comentou a respeito da avaliação da aprendizagem como um 

processo que favorece o desenvolvimento do educando, e não como um instrumento 

que somente mede ao rendimento do indivíduo, definindo-o como apto para 

qualquer finalidade anteriormente definida ou não.  
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 Verificou-se a importância da realização de um trabalho de meta-avaliação 

dos instrumentos e do processo de avaliação da aprendizagem como meio de 

promover o desenvolvimento de educandos e educadores que têm a possibilidade 

de reorientar suas ações mediante análise de seu próprio desempenho e dos 

recursos avaliativos que ele construiu. Estes fatos, embora relate a lógica do ato de 

avaliar, necessitam de uma explicitação da sua logística.  

 

       A meta-avaliação e a avaliação da aprendizagem, concebidas como 

processo, apresentam os seguintes passos epistemológicos: 

I) deve ser concebida como um ato democrático e como tal pressupõe um ato 

coletivo; 

II) os sujeitos dos diversos segmentos envolvidos na avaliação devem 

participar da meta-avaliação;  

III)  os critérios, ou seja, os parâmetros de eficiência devem ser delineados 

aprioristicamente e de modo coletivo;. 

IV) não deve ter o caráter meramente técnico.  

V) deve-se considerar todas as variáveis intervenientes da ação avaliativa: 

contexto onde os instrumentos avaliativos são utilizados , a atitude dos 

avaliados e dos avaliadores, os critérios usados para a prova (correção, 

pontuação, notas, etc), cada um de acordo com suas características 

particulares que exigem abordagens diferenciadas; 

VI) o exame dos resultados da avaliação, suas analises e a avaliação dos 

procedimentos e estratégias adotada para a sua consolidação constituirão o 

objeto de estudo da meta-avaliação.  

VII) por fim, o relatório da meta avaliação será o documento onde se assenta a 

tomada de decisão relativa ao ensino, a aprendizagem e o próprio ato 

avaliativo uma vez que demonstrará os pontos fortes, êxitos e sucessos do 

programa educativo e apontará as dificuldades, obstáculos e inconsistência 

que deverão ser redimensionados. 
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Por conseguinte, se os procedimentos adotados na meta-avaliação tais como 

metodologia, elaboração dos instrumentos, sua aplicação e análise dos resultados 

são adequados teórica e metodologicamente, será possível reconstruir e construir 

novos saberes e conhecimentos. 
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5  CONCLUSÃO 

 

 O estudo evidenciou que avaliar é o ato de acompanhar o educando rumo a 

novos saberes e ao desenvolvimento de sua formação. Numa perspectiva 

integradora ou progressista, é entendida como um processo que ocorre de forma 

global, sistemática, seqüencial e organizada, envolvendo não só aluno e professor 

mas a família e a escola em todos os seus segmentos. 

 

 A avaliação também pode ser entendida como um processo reflexivo e de 

construção da prática escolar e social do educando, pois a escola forma o indivíduo 

para atuar criticamente na sociedade na qual está inserido. 

 

 Verificou-se que é necessário ter clareza de que a avaliação é um processo 

rigoroso que exige seriedade e sensibilidade para se perceber pormenores muitas 

vezes não revelados mas que poderão ser detectados pela ação consciente do 

educador que redireciona sempre que necessário sua atitude ante as dificuldades 

cotidianas. 

 

 Na tentativa de avaliar a avaliação, ou seja, realizar meta-avaliação, 

constatou-se que esta se constitui um objeto de estudo ainda incipiente, 

necessitando debates, pesquisas e eventos que favoreçam a difusão de tal 

conhecimento, mediante discussões mais apuradas para que se possa constituir 

novos conhecimentos. 

 

 Em geral, a meta-avaliação é entendida como um instrumento de avaliação 

institucional, no entanto, pode ser feita e adotada na avaliação interna dos 

procedimentos avaliativos.  



 46 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRAMOWICKS, Mere. Avaliação, Tomada de Decisões e Políticas: subsídios para 
um repensar. In: Estudos em Avaliação Educacional, nº10. São Paulo, jul-dez. 
Fundação Carlos Chagas. 1994. 
 
AGUILAR, Maria José e ANDER-EGG, Ezequiel; Tradução de Jaime A. Clasen e 
Lúcia Mathilde E. Orth. Avaliação de serviços e programas educacionais. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 
 
ANDRIOLA, Wagner Bandeira e MC DONALD, Brendan Coleman (Orgs.) et al. 
Avaliação, fiat lux em educação. Fortaleza: Editora UFC, 2003. 
 
CARO, F. C. In: GOLDBERG,  M.  A. & SOUZA, C. P. (Org.). Avaliação de 
programas educacionais: vicissitudes, controvérsias, desafios. São Paulo: 
EPU, 1989.  
 
DEPESBITERIS, Lea. O desafio da avaliação da aprendizagem: dos 
fundamentos a uma proposta inovadora. São Paulo: EPU, 1989. 
 
FRANCO, Creso. Avaliação, ciclos e promoção na educação. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 
 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 15 ed. São Paulo: 
Cortez, 2003. 
 
MC DONALD. B. C. Avaliação escolar: problemas e perspectivas. Fortaleza: UFC, 
1990. 
 
MC DONALD. B. C. Esboços em avaliação educacional. Fortaleza: UFC, 2003. 
 
MAIA, Grace Adeodato. Avaliação do processo ensino-aprendizagem: avaliar para 
crescer. In: Andriola e Mc Donald. (Orgs.). et al. Avaliação - fiat lux em educação. 
Fortaleza: Editora UFC, 2003. 
 
MORETTO, Vasco Pedro. Prova - um momento privilegiado de estudo - não um 
acerto de contas. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
 



 47 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS / Secretaria de Educação 
Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1987.  
 
RABELO, Edmar Henrique. Avaliação, novos tempos, novas práticas. Petrópolis: 
Vozes, 2000. 
 
Revista do Professor, Brasília: MEC, Jan/mar/ 2003. 
 
Revista Nova escola, São Paulo: Abril, nov., 2001. 
 
SANT’ANNA, I. M.  Por que avaliar? Como avaliar? Critérios e instrumentos. 
Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Escola 
ciclada de Mato Grosso. Cuiabá, 2000. 
 
NOLL, Victor. Introdução às medidas educacionais. São Paulo: Pioneira, 1965. 

VIANNA, Heraldo Marelim. Introdução à avaliação educacional. São Paulo: 
IBRASA, 1989. 
 
______________________. Fundamentos de um programa de avaliação 
educacional. Brasília: Liber Livro, 2005. 
 


