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RESUMO 

 
 
 
Este estudo apresenta reflexões sobre a avaliação da aprendizagem: da teoria à 

prática. A avaliação é um tema complexo e polêmico, por conseguinte, requer uma 

tomada de consciência dos profissionais da educação. O que avaliar? Como avaliar? 

Quando Avaliar? Por que avaliar? Para que serve a avaliação? Por que a teoria é 

significativa e a prática não? São perguntas que suscitam dúvidas em muitos 

educadores. A busca de respostas, a estas indagações, motivou a escolha do tema. 

A pesquisa aborda a importância da avaliação, tendo como objetivo buscar modelos 

alternativos de como mudar a prática avaliativa, diminuindo a ênfase à nota. O 

trabalho apresenta uma revisão da literatura das concepções de avaliação, com 

vistas a compreender a teia de fatos que a avaliação tem sido incrementada ao 

longo da história. Apesar dos esforços em prol de uma educação de qualidade, 

democrática e renovadora, ainda existe muita descriminação social, onde a 

avaliação tem sido usada para segregar pessoas. Vive-se numa sociedade que a 

tudo e a todos classifica. Para que o educador transforme esta realidade torna-se 

necessário assumir o novo paradigma de uma educação de qualidade para todos, 

para tanto, deve rever conceitos e aplicar uma metodologia adequada aos interesses 

da sociedade competitiva de um mundo globalizado, para que o cidadão possa 

cumprir os seus direitos e deveres com segurança e capacidade. Enfim, vale 

ressaltar que a finalidade primordial da avaliação é o  sucesso educativo do ser, fato 

que pressupõe comprometimento com o resultado do ensino e aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A necessidade de refletir sobre as dificuldades de adequação da 

avaliação da aprendizagem, este estudo expressa uma reconceptualização do tema, 

mediante as concepções de avaliação e dos procedimentos metodológicos, com 

vistas à promoção do sistema escolar e do rendimento acadêmico dos educandos.  

A prática da avaliação como vem sendo feita nas escolas, assim como 

as funções a que se destina tem gerado ao longo dos anos intermináveis polêmicas. 

Estes fatos têm sido criticados, sobretudo por reduzir-se à função de controle, 

mediante a qual se faz uma classificação quantitativa dos alunos relativa às notas.  

Um conjunto de professores não tem conseguido usar os 

procedimentos de avaliação (testes, trabalhos escritos, dentre outros) para atender a 

sua função educativa e continuam a adotar a avaliação com a simples preocupação 

de classificar o aluno.  

Por ser um tema importante e complexo, a avaliação nem sempre é 

entendida como um processo que favoreça o desenvolvimento do educando, e sim 

como um mecanismo usado para aprovar ou reprovar o aluno. Julgar, por exemplo, 

um aluno por uma nota obtida numa prova é uma atitude pedagógica inadequada. 

    Para Sousa (1999) o que se deve avaliar é a aquisição dos saberes 

declarativos e específicos do educando, e não, apenas, o aumento permanente de 

saberes e procedimentos mecânicos, numa ação estereotipada, que muitas vezes 

não traz significados para os alunos, servindo apenas como instrumento de 

prestação de contas à escola, pais e sociedade. Essa ação recai sobre o educando, 

tendo-se como coisa julgada a sua aprendizagem. Dessa ação julgada muita coisa 

depende, como por exemplo, a motivação para que os alunos continuem a 

empreender esforços na direção de ganhos educativos ou, então, na desistência 

pelos estudos (SOUSA, 1999).  



 

 

Estudos, pesquisas e debates realizados por Vasconcelos (1992), 

Luckesi (2000), Vianna (2005), entre outros, relativos à avaliação evidenciaram 

comportamentos docentes conflitantes e preocupantes. Por que os educadores 

insistem em continuar avaliando da mesma maneira de outrora, erroneamente? Por 

que não pensar, refletir sobre a importância da avaliação na vida do educando e do 

educador? O que fazer para conscientizar e melhorar o educador com respeito à 

avaliação? Será que a instituição escolar conhece quais as reais funções da 

avaliação? 

Essas e outras indagações suscitam dúvidas em muitos educadores e 

a busca das respostas constitui toda motivação pela escolha do tema. Neste 

contexto, a avaliação da aprendizagem escolar deve ser encarada não como fim, 

mas como um meio que direcione o processo do ensino e da aprendizagem. 

A avaliação da aprendizagem é um dos grandes desafios para  

professores, principalmente, para os educadores do ensino fundamental e da 

educação infantil, pois esta etapa da vida do aluno é a mais importante no cotidiano 

escolar e no que se refere “como avaliar”, em face da insegurança quanto aos 

procedimentos avaliativos há uma inquietação constante dos pais, professores, 

alunos, em fim, de toda comunidade educativa. 

Os Parâmetros Curriculares da Educação Nacional - PCNs (2000) 

expressam que a avaliação deve ser algo útil tanto para o educando como para o 

educador, haja vistas que possibilita dimensionar os avanços e as dificuldades do 

processo ensino-aprendizagem e torná-lo cada vez mais significativo. 

A finalidade principal do estudo é descrever o conjunto de fatos que 

delimitam o fenômeno “avaliação escolar”, propondo encaminhamentos que 

possibilitem a transformação dos procedimentos avaliativos. 

Para responder a proposição exposta, delineou-se os objetivos: 

 

 Apresentar as concepções de avaliação inerentes ao ensino aprendizagem, 

utilizando conceitos e funções educativas, ligados as práticas pedagógicas 

escolares; 

 Descrever o papel da avaliação no ensino aprendizagem; 

 Demonstrar os tipos de avaliação aplicados pelos docentes; 



 

 

 Identificar fatores que contribuem para uma atitude crítica em relação à 

avaliação da aprendizagem. 

 

Diante do exposto, entende-se que uma das preocupações dos 

educadores é refletir para demonstrar que a avaliação é um dos elementos 

importantes do ensino aprendizagem. O educador deve pensar sobre o 

desenvolvimento do aluno, destacando as necessidades e expectativas mais 

expressivas e necessárias a sua formação. Nesta perspectiva, a concepção de 

avaliação mais apropriada é a emancipatória da aprendizagem, onde a observação 

crítica e consciente da situação real em que se encontra o educando necessita ser 

considerada pelos que fazem a escola. Pressupõe, também, que se surgirem nas 

caminhadas educativas situações inadequadas, os atores do processo (professores, 

alunos, pais) tomam consciência das dificuldades e obstáculos que tornam difíceis a 

trajetória pedagógica e educativa do ensino aprendizagem. Por via de conseqüência, 

os empecilhos poderão ser delineados e os dissabores deixarão de existir. Logo, as 

mudanças nas práticas avaliativas devem ser incrementadas, em prol de uma 

avaliação emancipatória (SAUL, 1995) por ser considerada como mais justa, porque 

prioriza a aprendizagem humanística e de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 RETROSPECTO HISTÓRICO DAS CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO 

 

 

Avaliação da aprendizagem é conhecida, também, como medidas e 

avaliação do rendimento escolar. Segundo Thornike, (apud, SAUL, 1995) no início 

do século XX, nos Estados Unidos, a preocupação dos testes educacionais 

resgatava o valor de mensurar as mudanças comportamentais dos alunos, 

constituindo-se esta a mais antiga vertente. A necessidade de avaliar o rendimento 

escolar do educando levou a tecnologia de mensuração das capacidades humanas 

a desenvolver grande avanço quantos aos procedimentos de medidas educacionais. 

O termo avaliação educacional começou a ser desenvolvido após os 

trabalhos de Tyler (1949 apud GOLBREG; SOUZA, 1982), educador norte 

americano, que se dedicou a averiguar como o ensino poderia ser mais eficiente. 

Para tanto, desenvolveu “o Estudo dos oito anos”, que incluía uma variedade de 

técnicas avaliativas, tais como: testes, escala de atitude, inventários, questionários e 

fichas de registro de comportamento (check lists). Estes procedimentos, numa 

perspectiva longitudinal, tiveram como objetivo colher evidências sobre o rendimento 

nas aprendizagens dos alunos, em função da consecução dos objetivos curriculares 

propostos pela instituição escolar. 

O enfoque avaliativo de Tyler, caracterizado e conhecido como 

“avaliação por objetivo”, foi gradualmente sistematizado pelos seus discípulos entre 

eles, Mager (1977) e Cronbach (1982), (In: VIANNA, 2005, p.103).                                                                                                                         

. 

Para Tyler ( apud, SAUL, 1995, p. 27), . 

 

O processo avaliativo consiste, basicamente, na determinação de quanto os 

objetivos educacionais estão sendo atingidos por programas curriculares e 

instrucionais. Todavia, como os objetivos educacionais expressam 

mudanças em seres humanos, isto é, os objetivos visados, traduzem certas 

mudanças desejáveis nos padrões de comportamento do aluno, a avaliação 



 

 

é um processo destinado a verificar o grau em que essas mudanças 

comportamentais estão ocorrendo. (....) À avaliação deve julgar o 

comportamento dos alunos, pois o que se pretende em educação é 

justamente modificar tais comportamentos. 

 

A proposta de avaliação de Tyler (apud GOLBERG; SOUZA, 1982), 

fortemente influenciada pela teoria clássica da administração de Fayol e Taylor ( 

MAXIMIANO, 2000), prescrevia que a avaliação da aprendizagem deveria vincular-

se a elaboração de currículo e ao controle do planejamento, analogamente, ao que 

ocorreu no processo de produção industrial. 

Outro fato importante, segundo Stufflebeam (1982), é concepção de 

avaliação como sinônimo de medida. Esta é valorizada, principalmente, pelas suas 

características de objetividade, fidedignidade e possibilidade de manipulação 

matemática. Essa concepção recebeu sérias críticas por denotar uma noção 

simplista, inflexível e limitada, levando ao risco de relegar a um plano secundário 

aspecto importantes do ensino aprendizagem. Stufflebeam (op. cet.) ressalta que 

para avaliar se torna necessário primeiro identificar as necessidades educacionais e, 

só depois, elaborar programas de avaliação. 

Recuperar a concepção de Stufflebeam significa resgatar a própria 

evolução do pensamento curricular, uma vez que a avaliação da aprendizagem 

continuou a ser compreendida como uma dimensão de controle do planejamento 

curricular. 

Taba (1962 apud SAUL, 1995, p. 29), trabalhando as idéias de Tyler, 

propôs um modelo de elaboração de currículo, que incluía sete etapas:  

 

I) diagnostico as necessidades de aprendizagem;  

II) formulação de objetivos;  

III) seleção de conteúdos; 

IV) organização de conteúdos; 

V) seleção de atividades de aprendizagens; 

VI) organização das atividades de aprendizagem, e, 

VII) determinação dos procedimentos de avaliação. 

 

Essas etapas propostas por Taba não alteram o racional básico de Tyler 

(op. cet.). 



 

 

Mager (1977), discípulo de Tyler, preconiza que para planejar o ensino 

torna-se imprescindível introduzir uma sistemática de operacionalização dos 

objetivos educacionais. A elaboração dos objetivos deve apresentar três 

características básicas: I) especificação do comportamento de aprendizagem a ser 

efetivado pelo aluno; II) estabelecimento das condições em que o comportamento do 

aluno deve ocorrer, e, III) delineamento do padrão mínimo de rendimento da 

aprendizagem (critério) considerado aceitável e satisfatório pelo professor. Para a 

consecução desses objetivos comportamentais, uma lista de verbos, que classifica 

as ações que são “permitidas” e “proibidas” ao aluno, foi delineada. 

Em meados de 1963, Cronbach (1982), ampliou o conceito de 

avaliação ao vincular as atividades de avaliação ao processo de tomada de decisão. 

Por conseguinte, os objetivos para a avaliação devem:  

- determinar os métodos de ensino, no desenvolvimento de um programa 

eficiente com a finalidade de aperfeiçoar os currículos; 

- identificar as necessidades dos alunos para julgar o mérito dos 

estudantes; 

- incentivar os alunos nos sucessos escolares, e,  

- auxiliar os alunos em suas deficiências. 

 

Quanto à avaliação da aprendizagem, Cronbach (op. cit.) sugere que 

seja elaborado e aplicado um teste de aprendizagem apropriado à tomada de 

decisão que deve se vincular ao propósito do sistema de testagem previsto.  

Bloom (1972), baseado na orientação de Cronbach, apresenta um 

conceito de avaliação com ênfase no domínio da aprendizagem e determina uma 

taxonomia que permite concretizar um sistema coerente de ensino aprendizagem  

avaliação. Destaca a aprendizagem como o foco dos procedimentos de ensino e 

defende a idéia de uma educação contínua, durante toda vida do individuo. 

Ressalta, também, a importância do tempo gasto pelo aluno para aprender em seu 

próprio ritmo e sugere que se deve utilizar estratégias didáticas para aperfeiçoar a 

qualidade do ensino em relação à habilidade de cada estudante. 

Popham (1976), seguidor e defensor das idéias de Mager (1977), 

questiona os objetivos educacionais. Argumenta a necessidade de elaboração de 



 

 

livros didáticos, para auxiliar o professor a alcançar os objetivos, porém, propõe 

procedimentos pedagógicos eficientes para serem adotados na sala de aula. Os 

livros trazem como propostas definir objetivos comportamentais, centralizados nas 

formas de planejar a seqüência de ensino e avaliá-la, apresentando duas fases 

básicas: a “orientação da resposta” e a “prática da resposta”. 

A necessidade de construir testes apropriados e de testá-los é 

valorizada nas propostas de Mager e Popham (DEPRESBITERIS, 1989) cujas 

proposições são destacadas pela tecnologia da avaliação. 

Descrevendo a avaliação como uma determinação sistemática e 

objetiva do mérito ou valor de uma coisa, Scriven (1978), embasado em Tyler,  

enfatiza ao aspecto comparativo da avaliação com relação ao objeto de análise. O 

processo de avaliação para Scriven divide-se em duas grandes etapas: a primeira 

contempla o julgamento dos instrumentos de coleta de dados, atribuindo critérios e 

padrões, e,  a segunda, expressa o julgamento de valor ou do mérito de um 

programa educacional, com metas valorizadas e análise de informação. 

Scriven (1978 apud DEPRESBITERIS, 1989) estabelece a distinção 

entre objetivo e as funções da avaliação. O objetivo da avaliação visa julgar o mérito 

de alguma coisa, enquanto as funções da avaliação são de duas ordens: formativa e 

somativa.  

Avaliação formativa consiste no fornecimento de informações a serem 

utilizadas para a melhoria de um programa em suas partes ou em seu todo. A 

avaliação somativa consiste no fornecimento de informações sobre o valor final de 

um programa instrucional.  

Com relação ao julgamento de valor do objeto de avaliação, há dois 

tipos de julgamento: intrínseco (relativo ao conteúdo, materiais, currículo) e 

extrínseco (efeitos do programa). Para Scriven (op.cit.), a avaliação sem a 

vinculação direta com a operacionalização dos objetivos evidencia a existência da 

priorização com a qualidade da aprendizagem. Os dados quantitativos são 

importantes, porém, os dados qualitativos representam a fonte principal de 

elucidação da qualidade da aprendizagem e dos efeitos sociais. 

Stuffebeam (1974 apud DEPRESBITERIS, 1989) define avaliação 

como um processo de tomada de decisão. Stuffebeam explicou a avaliação como 

uma atividade contínua. Parte da convicção de que a identificação de informações, 

de coleta e a análise de dados constituem informações advindas dos dados 



 

 

descritivos de um programa, do desempenho dos alunos e dos materiais 

instrucionais, devendo, por conseguinte, fornecer informações úteis para satisfazer 

os critérios científicos. 

A avaliação de produto mede se os objetivos estabelecidos pelo 

programa foram operacionalizados gradativamente, ou seja, se no desenrolar das 

ações e, não somente ao fim de um ciclo. Esse tipo de avaliação é cognominado de 

avaliação de processo, em face da função de controle do programa e da explicação 

de seus resultados. A avaliação de processo enfoca procedimentos, verificando o 

pretendido enquanto a avaliação do produto enfoca os resultados, ou seja, investiga 

os objetivos que foram operacionalizados. 

Parlett e Hamilton (1972) propuseram estudar a avaliação iluminativa, 

com a finalidade de delinear um programa de avaliação educacional inovador para 

funcionar em diversas situações. Expõem um sistema de ensino com diferentes 

formas e em situações concretas diversas, tendo seus elementos diminuídos ou 

ampliados, de acordo com as diferentes interpretações as quais cada situação exige. 

A formulação “ideal” é importante, mas deve passar de uma discussão técnica para 

uma discussão critica, fato que exige uma nova postura no processo ensino 

aprendizagem. A avaliação iluminativa não é um pacote metodológico, mas um 

conjunto de estratégias gerais de pesquisa, que visam ser ágeis e ecléticas. Assim, 

o que fica patente é que a avaliação se constitui uma escola de táticas e de 

pesquisas avaliativas baseadas nas discussões tomadas em cada caso. 

As proposições de avaliação explicitadas por Depresbiteris (1989) 

demonstram as vertentes de concepções avaliativas preconizadas pelos avaliadores 

positivistas: Tyler, Stuffebeam, Bloom e outros, os fenomenológicos: Hamilton, 

Parlett etc. e ecléticos: Cronbach, Scriven entre os demais, que compõem a plêiade 

de teóricos internacionais. A seguir, serão explicitadas como as concepções de 

avaliação se configuraram no contexto educacional brasileiro. 

A história da avaliação da aprendizagem apresentada no Brasil, 

segundo Saul, (1995) segue a trajetória da educação norte americana, com uma 

defasagem de mais de uma década. Essas idéias chegaram e floresceram no 

cenário educativo brasileiro antes mesmo da sua produção editorial. A socialização 

destas idéias aconteceu em virtude do  intercâmbio de professores brasileiros nos 

Estados Unidos, mediante acordos internacionais para a ampliação da formação 

acadêmica dos profissionais da educação nacional. Destaca-se a influência exercida 



 

 

pelo Programa de Assistência Brasileiro-Americano ao Ensino Elementar (PABAEE), 

na década de 60, quanto ao direcionamento das abordagens teóricas, sociais e 

políticas que traçavam as linhas gerais dos conteúdos e dos cursos de capacitação 

dos gestores e docentes. 

Domingues (1985 apud SAUL, 1995) escreve e pesquisa sobre a 

trajetória dos manuais de currículo no Brasil, e revela que as idéias e conceitos de 

avaliação contidas nos acervos da educação brasileira contemplam, basicamente, as 

concepções de avaliação da aprendizagem preconizadas por Tyler (1982) que 

continuaram a ser  veiculadas em razão das traduções das obras deste autor. 

Outros brasileiros seguiram a “escola” de Tyler destacaram-se Sperb 

(1974), autora do primeiro manual de currículo no Brasil, Mager (1977) e Traldi 

(1977) que resumiram as idéias de avaliação por objetivos. Os textos e as 

publicações editadas difundiram-se e foram ampliadas no contexto acadêmico 

através de publicações especificas, estas relacionadas à avaliação da aprendizagem 

e, por via de conseqüência, ganharam projeção no ambiente acadêmico. 

Outro aspecto relevante advindo das idéias de Tyler diz respeito à 

avaliação do comportamento dos alunos. Naquela época, emergiu no contexto 

brasileiro a obra de Noll (1965) nomeada: "Introduction to educational 

measurement”, traduzida e publicada no Brasil em 1965. O conteúdo traduzido, 

continha idéias similares as de Tyler e descrevia um texto científico e prático para 

que os professores pudessem medir as mudanças desejáveis do comportamento 

dos alunos (). 

Medeiros (1980), influenciado pelas proposições da avaliação por 

objetivos de Tyler, concentra sua obra, em  técnicas de construção e elaboração de 

provas objetivas, e, ao processo de elaboração das provas escolares como 

instrumento de medida do rendimento escolar do aluno. 

As produções de Medeiros (1980) e Sperb (1974), estudiosos 

brasileiros, em nada alteraram o modelo positivista de avaliação. A influência do 

pensamento positivista no tocante à avaliação da aprendizagem impregnou o 

ambiente acadêmico brasileiro. As edições projetadas e difundidas pelos autores 

mencionados foram adotadas nos cursos de formação de professores e figuram 

inclusive na bibliografia de vários concursos para o provimento de cargos na área 

dos profissionais da educação. 



 

 

Nos anos 80 e 90 emergem estudos para superar essa visão positivista 

e limitadora da avaliação. Os textos sugerem que a avaliação tenha por finalidade 

captar, no dia a dia da escola, os elementos que reproduzem a desigualdade e os 

fatos e acontecimentos que podem promover uma escola democrática de inclusão e 

não de exclusão. Nesta perspectiva, autores como: Saul (1995), Ludke e  Mediano 

(1992), Perrenould (1993), Hoffmann (1996), Vasconcelos (1992), Luckesi (2000) 

entre outros, pesquisam, no dia a dia dos rituais e práticas de avaliação, as 

expectativas docentes que fundamentam as tensões e contradições nelas presentes. 

Por conseguinte, passaram a conceber a avaliação num enfoque humanista, 

democrático e amplo em que são considerados fatores socioeconômicos, 

psicológicos e vivencial dos alunos, incluindo-se os condicionantes institucionais da 

escola na determinação dos resultados. 

Luckesi (2000, p. 92) escreve que a escola opera com verificação e 

não com avaliação da aprendizagem. Ressalta, por via de conseqüência, que para 

uma melhor compreensão da didática da avaliação se faz necessário identificar a 

fenomenologia da verificação e da avaliação da aprendizagem. Destaca, ainda, que: 

 

O termo verificar provém etimologicamente do latim “Verum facure” e 

significa fazer verdadeiro. Portanto, verificar é buscar, ver se algo é isso 

mesmo, investigar a verdade de alguma coisa. O processo de verificar 

configura-se pela observação, obtenção, análise e síntese dos dados ou 

informações que delimitam o objeto ou ato com o qual se está trabalhando. 

O trabalho, ou seja, a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos, é 

feita através de provas, exercícios e tarefas ou de meios auxiliares, como 

por exemplo, observação de desempenho, entrevistas (LUCKESI 2000, p. 

92). 

 

Desta forma, a verificação se constitui um ato pronto, que não deixa 

conseqüências nem seqüelas significativas já que o objeto em estudo ficou 

encerrado. 

 No mesmo pensamento, Lukesi (2000, p. 92)  complementa: 

 

O termo avaliar também tem sua origem no latim, provindo da composição “a-

valire”, que quer dizer “dar valor a...”. Porém, o conceito “avaliação” é formulado 

a partir das determinações da conduta de “atribuir um valor ou qualidade a 



 

 

alguma coisa, ato ou curso de ação”, que implica um posicionamento positivo 

ou negativo em relação ao objeto avaliado. 

 

Avaliar, portanto, pressupõe coleta, análise,  síntese dos dados e do 

objeto em estudo, além da sua comparabilidade com os critérios de eficiência 

delineados pelos avaliadores. Logo, avaliar é contrário à verificação da 

aprendizagem que requer uma tomada de decisão que pode ser favorável ou 

desfavorável ao objeto de avaliação. 

Essas constatações permitem afirmar que a prática avaliativa inerente 

ao sistema educacional brasileiro opera, na maioria das vezes, com verificação do 

ensino aprendizagem e não com avaliação. 

Em face disto, Luckesi (2000, p. 94) reafirma que o ensino nas escolas 

tem sido incapaz de retirar do processo de aferição as evidências da melhoria da 

qualidade e do nível de aprendizagem dos educandos. 

Evidencia-se portanto, que, o atual processo da avaliação da 

aprendizagem escolar brasileira, sob a forma de verificação, não promove as mais 

significativas conseqüências para a melhoria do ensino e da aprendizagem, impondo 

aos educandos conseqüências negativas, como o medo da reprovação fazendo dela 

uma “coisa” e não um processo. 

A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - LDB nº 9394 de 20 

de dezembro de 1996, no Art. 24, inciso V, preconiza que: 

 

a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua é 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; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação 

do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

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. 

 



 

 

A LDB é clara quanto aos critérios de avaliação, mas nas escolas 

predomina uma avaliação tradicional, mantendo uma forma de verificação 

quantitativa e sem resultados satisfatórios quanto a aprendizagem, pondo em risco 

um ensino de qualidade e eficiente. 

 

Diante do fato de que no momento real da aferição da aprendizagem 

escolar, o professor se depara com a prática escolar da verificação e não da 

avaliação. Tendo consciência de que o exercício efetivo da avaliação seria mais 

significativo para as construções do resultado da aprendizagem do educando. 

Infelizmente, o método predominante do ensino nas escolas é o da 

pedagogia tradicional, que afirma teorias e práticas conservadoras, as quais se 

refletem no processo de avaliação. 

Segundo Hoffmann (1996), fundamentando seus estudos em Piaget e 

Freire, fala da avaliação como um “mito” decorrente de sua história que vem 

perpetuando os fantasmas do controle e do autoritarismo há muitas gerações. E 

continua sua reflexão falando sobre a necessidade de desestabilizar práticas 

rotineiras de avaliação. Hoffmann (1996, p. 27) afirma: 

 

O maior dentre os desafios é ampliar o universo dos educadores 

preocupados com o “fenômeno da avaliação”, estender-se a discussão do 

interior da escola a toda sociedade, pois considerando-se que o “mito” é 

decorrente de sua história, temos o compromisso de construir outras 

histórias para as futuras gerações, descaracterizada da feição autoritária 

que ainda a reveste, em busca de uma ação libertadora.  

 

Considerando-se que o ensino ministrado de modo tradicional, os 

momentos que antecedem e sucedem a avaliação da aprendizagem fizeram da 

avaliação um instrumento (do sujeito–professor) de intimidação, classificação e 

julgamentos de resultados (do objeto-aluno), situado apenas no rendimento ou 

comportamento, constituindo-se em instrumento dogmático–autoritário de 

dominação e de imposição de verdades prontas e acabadas.  

A respeito dessas considerações, Luckesi (2000, p.37), afirma: 

 

Com o uso do poder via avaliação classificatória, o professor tem 

manifestações constantes de autoritarismo, chegando mesmo a sua 



 

 

exacerbação, aparecem as “armadilhas” nos testes, surgem às questões 

para pegar os despreparados, nascem os testes para derrubar todos os 

indisciplinados. 

 

Neste sentido, a avaliação da aprendizagem perde o seu real 

significado, ou seja, o que seria um acompanhamento do conhecimento, passa a ser 

algo angustiante e ameaçador para o aluno. Luckesi (2000, p.38) reafirma, ainda, que: 

 

Em se tratando da avaliação como “juízo de valor”, pode-se facilitar a 

aprovação de alguém e pode-se elevar ao padrão de exigência se desejar 

reprovar alguém fugindo assim totalmente, o critério de “objetividade”. Uma 

outra manifestação do autoritarismo está na ambigüidade do professor 

solicitar sem nunca reconhecer a sua incompetência, ao contrário, confirma 

sempre a clareza das questões e, dessa maneira, os prejudicados são 

sempre os alunos.  

 

O processo avaliativo, portanto, é muito complexo. Embora apareça 

como um recurso metodológico de orientação do processo ensino-aprendizagem 

tornou-se um instrumento de poder de controle da escola, tanto do professor quanto 

dos próprios pais. 

Sobre este aspecto da avaliação, Vasconcelos (1992, p. 26) exprime que: 

 

Todos nós sabemos a dificuldade que a avaliação escolar apresenta e as 

conseqüências drásticas que podem trazer para educação; de um modo 

geral podemos dizer que, praticamente, houve uma inversão na sua lógica, 

ou seja, a avaliação que deveria ser um acompanhamento do processo 

educacional, acabou tornando-se o objetivo desse processo, na prática dos 

alunos e da escola; é o famoso “estudar para passar”. 

 

Vasconcelos em seus posicionamentos em parte está certo, pois o 

procedimento e metodologia avaliativa existente nas escolas e na mente dos alunos 

e professores é a preocupação com a nota. Ela apavora o aluno e não mede 

conhecimento. O ideal seria que ela não existisse. 

Luckesi (2000, p. 97), no que diz respeito a esta afirmação, enfatiza: 

 

O ideal seria a inexistência do sistema de notas. A aprovação do educando 

deveria dar-se pela efetiva aprendizagem dos conhecimentos mínimos 



 

 

necessários, com o conseqüente desenvolvimento de habilidades, hábitos e 

convicções. 

 

É preciso esclarecer que este mínimo necessário deve ser estabelecido 

não pelos professores individualmente e sim pelo coletivo dos educadores que 

trabalham na escola, considerando o contexto da sociedade contemporânea. 

  Luckesi (2000, p. 98) continua reafirmando que: 

 

Definir o mínimo necessário não significa ater-se a ele. O mínimo 

necessário deve ser ensinado e aprendido por todos; ele representa o limite 

mais baixo a ser admitido numa aprendizagem essencial. O que não 

podemos admitir é que muitos educandos fiquem aquém do mínimo 

necessário de conhecimentos, habilidades, hábitos que delineiam as 

possibilidades de seu desenvolvimento. 

 

Segundo Hoffmann (1994) ao fazer as análises e reflexões aqui 

desenvolvidas, situa a avaliação como um processo que envolve uma pedagogia 

tradicional, baseada em mitos e costumes de uma civilização que foi construída sob 

a égide do paradigma judaico-cristão, cuja expressão maior foi à escolástica, escola 

teo-filosófica que concebia a verdade como algo posto, e imutável, admitia uma 

única visão do mundo (teocêntrica) e estabelecia um conjunto de dogmas, verdades 

impostas a todos sem contestação. Dela deriva a concepção maniqueísta, que 

estabelece a dualidade dicotômica entre o certo-errado, prêmio-castigo. 

Assim, a experiência de avaliação constitui-se um tribunal de 

julgamento de méritos e desempenhos, cuja sentença é, prêmio ou castigo. A 

trajetória escolar atribui uma posição, uma classificação intelectual, carimbada pelos 

registros desses julgamentos, onde as circunstâncias, as diferenças, as preferências 

e valores pessoais não contam, mas apenas as do avaliador. 

A avaliação, neste contexto, passa a constituir-se o tribunal para julgar 

o certo e o errado na aprendizagem e a ação dos discípulos para atribuir-lhes 

prêmios e castigos.  

A história da avaliação escolar está profundamente calcada no 

paradigma do liberalismo positivista, constituída por um processo cartesiano de 

classificação em classes intelectuais, de “carimbação” das diferenças segundo o 

desvio do “padrão”, estabelecido (Hoffmann (1994). 



 

 

Diante do exposto, pode-se inferir que a avaliação é um processo 

critico e dialógico, ou seja, uma negociação, que busca atribuir valores e não um 

tribunal de julgamento, onde se deve levar em conta os meios e os processos e não 

só a pessoa. Procurando, desse modo, promove uma avaliação cuja função seja 

diagnóstica e não só classificatória, para que o ensino aprendizagem possa promover 

uma verdadeira mudança no processo de crescimento intelectual do educando. 

Para que essas transformações se concretizem, é preciso que 

educadores passem da teoria à prática, procurando mudar a sua prática avaliativa. 

Este fato desencadeará uma nova atitude, que discretamente o professor passará 

para os alunos, em face dos procedimentos avaliativos que acontecerão de  maneira 

motivadora, emocionante e agradável, onde o prazer de aprender e adquirir novos 

conhecimentos se torne uma realidade constante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2    METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO 

 

 

Diante dos fatos expostos, com vistas a uma melhor compreensão e 

análise das concepções de avaliação, que englobam os processos de ensino 

aprendizagem, se faz necessário reconceptualizar o tema 

 

 

2.1   O SENTIDO DA AVALIAÇÃO 

 

A temática avaliação é um termo geral que diz respeito a um conjunto 

de ações voltadas para o estudo sistemático de um fenômeno, uma situação, um 

processo, um evento, uma pessoa, visando a emitir um juízo valorativo. (LUCKESI, 

2000)  

Considera-se, em geral, que os processos de avaliação implicam a 

coleta de dados (de informação), a analise e apreciação valorativa (juízo)  com base 

em critérios prévios, tendo em vista a tomada de decisões para novas ações. Nesta 

perspectiva a avaliação supõe uma coleta de dados e informações, através de 

diferentes instrumentos de verificação, para analisar se os objetivos previstos estão 

sendo atingidos. Os juízos de valor (ou valoração) referem-se a uma apreciação 

valorativa sobre o evento, atividade ou pessoa, como conclusão do processo 

avaliativo. A quantificação, ou menção qualitativa, refere-se à utilização de alguma 

forma de medida a partir de critérios explicitados previamente. Estes três elementos 

– coleta de dados, juízo de valor e quantificação ou menção qualitativa são 

componentes necessários da definição de avaliação (LUCKESI, 2000). 

No campo da educação, até os meados dos anos 90, a prática da 

avaliação era conhecida como atividade da escola, isto é, como avaliação da 

aprendizagem dos alunos na sala de aula. 



 

 

Atualmente, com a acentuação das análises mais globalizantes das 

relações entre a educação e o desenvolvimento econômico, ganha grande peso à 

avaliação dos sistemas educacionais e do conjunto de escolas (VIANNA, 2005). 

Com a globalização da economia e a acelerada revolução tecnológica, 

as organizações financeiras internacionais voltam-se para o planejamento das 

políticas educacionais dos paises a fim de ajustá-las às exigências da produção, do 

consumo, dos mercados e da competitividade. 

Por isso, torna-se necessário estabelecer a distinção entre avaliação 

do aproveitamento escolar dos alunos e a avaliação institucional, ou seja, entre a 

avaliação dos alunos feita pelos professores e a avaliação da eficácia dos sistemas 

de ensino e do conjunto de escolas. 

 

 

2.2   A AVALIAÇÃO E O CONHECIMENTO 

 

Diante da realidade em que se encontra a construção do conhecimento 

pelo educando que se dá de forma dinâmica e progressiva, onde não há inicio, meio 

ou fim do processo compete aos que fazem a escola se engajar nesta dinâmica 

interativa da produção do conhecimento arrimada em bases epistemologicamente 

consistentes. Neste sentido, cada hipótese construída pelo aluno estará sendo, 

constantemente, ampliada, complementada e refutada por ele, a partir de suas 

experiências de vida, das provocações intelectuais vivenciadas na escola. 

O processo avaliativo que respeita a dinamicidade do processo de 

conhecimento deverá fundamentar-se, segundo Zabala (1998) em três princípios:  

1 Princípio de investigação docente: o compromisso do 

professor/avaliador é buscar compreender e participar da caminhada do 

aluno, fazendo provocações intelectuais significativas e isto só poderá 

acontecer no cotidiano da sala de aula, contínua e gradativamente. 

2  Princípio de complementariedade: nenhuma resposta do aluno é 

completamente nova, articula-se alguma seqüência de raciocínio e é 

prenúncio de um novo entendimento - uma análise qualitativa pressupõe 

interpretar o significado de suas hipóteses, formuladas e reformuladas. 



 

 

3  Princípio de provisoriedade: nenhum juízo sobre o aluno é 

absoluto ou definitivo frente a historia do seu processo de conhecimento – 

um processo avaliativo é cumulativo e não somativo. 

 

 

2.3   TIPOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os tipos de avaliação do ensino e aprendizagem serão apresentados e 

desenvolvidos considerando-os em três vertentes pedagógicas: a avaliação 

formativa, avaliação emancipatória e avaliação libertadora. 

 

 

2.3.1  AVALIAÇÃO FORMATIVA: INICIAL, REGULADORA, FINAL INTEGRADORA 

 

A tomada de posição em relação às finalidades do ensino, relacionada 

a um modelo centrado na formação integral da pessoa, implica mudanças 

fundamentais, especialmente nos conteúdos e no sentido da avaliação. 

Além do mais, quando na analise da avaliação introduzem-se a 

concepção construtivista do ensino aprendizagem como referencial 

psicopedagógico, o objeto da avaliação deixa de se centrar exclusivamente nos 

resultados obtidos e se situa prioritariamente no processo de ensino aprendizagem, 

tanto do grupo classe como de cada um dos alunos (Zabala, 1998). 

Por outro lado, o sujeito da avaliação não apenas se centra no aluno, 

como também na equipe que intervém no processo. 

Procede-se de uma tradição educacional uniformizadora, que parte do 

principio que a diferença entre os alunos da mesma idade não são motivos 

suficientes para mudar as formas de ensino, mas que constituem uma evidência que 

valida a função seletiva do sistema e, portanto, sua capacidade para escolher os 

melhores. 

A uniformidade é um valor de qualidade do sistema, que permite 

reconhecer e validar os alunos que servem, isto é, os que são bons, aqueles que se 

adaptam a um ensino igual para todos; Neste caso, quem deve se adaptar às 

diferenças dos alunos não é o ensino, mas o aluno é quem deve se adaptar ao 

ensino. 



 

 

O conhecimento sobre como se produz à aprendizagem revela a 

extraordinária singularidade deste processo, de tal maneira que cada vez é mais 

difícil estabelecer propostas universais que vão além da constatação destas 

diferenças e singularidades. 

O fato de que as experiências vividas constituem um valor básico de 

qualquer aprendizagem obriga a levar em conta a diversidade dos processos de 

aprendizagem e, portanto, a necessidade de que os processos de ensino, e 

especialmente os avaliadores, não apenas os absorvem, como os tomem como eixo 

vertebrador. 

Sobre esta perspectiva uniformizadora e seletiva, o que interessa são 

determinados resultados em conformidade com certos níveis predeterminados. 

Quando o ponto de partida é a singularidade de cada um, é impossível 

estabelecer níveis universais, se aceita que cada aluno chega à escola com uma 

bagagem determinada e diferente em relação às experiências vividas, conforme o 

ambiente sócio cultural e familiar em que vive, e condicionado por suas 

características pessoais. 

Esta diversidade óbvia implica a relativização de duas das invariáveis 

das propostas uniformizadoras - os objetivos e os conteúdos e a forma de ensinar – 

e a exigência de serem tratadas em função da diversidade dos alunos. 

Preconiza Zabala (1998, p 199) que a primeira necessidade do 

educador é responder as perguntas: que sabem os alunos em relação ao que se 

quer ensinar? Que experiências tiveram? O que são capazes de aprender? Quais 

são os seus interesses? Quais são os seus estilos de aprendizagem?  

Neste marco, a avaliação já não pode ser estática, de análise dos 

resultados, porque se torna um processo. Uma das primeiras fases do processo 

consiste em conhecer o que cada aluno sabe. Logo é importante averiguar o que ele 

sabe fazer e o que pode chegar a saber; saber fazer ou ser, e como aprendê-lo. É 

um processo da avaliação inicial. 

O conhecimento do que cada aluno sabe, sabe fazer e como é, deve 

ser o ponto de partida que permite, em relação aos objetivos e conteúdos de 

aprendizagem previstos, estabelecer o tipo de atividades e tarefas que têm que 

favorecer a aprendizagem do educando. 

Assim, é possível proporcionar referências para definir uma proposta 

hipotética de intervenção, que remete à organização de uma série de atividades de 



 

 

aprendizagem que, dada a experiências e o conhecimento pessoal, se supõe que 

possibilitará o progresso dos alunos. 

Mas não é mais do que uma ação hipotética de trabalho, já que 

dificilmente a resposta às propostas será sempre a mesma, nem a quem esperam. 

A complexidade do fato educacional impede dar como respostas 

definitivas soluções que tiveram bons resultados anteriormente. Não apenas os 

alunos são diferentes em cada ocasião, como as experiências educacionais também 

são diferentes e não se repetem. 

Isto supõe que, no processo de aplicação, em aula, deve ser 

implementado de conformidade o plano de intervenção previsto. Por isso, será 

necessário adequar às necessidades de cada aluno as diferentes variáveis 

educativas, entre elas: as tarefas e as atividades, seu conteúdo, as formas de 

agrupamento, os ritmos de aprendizagem. 

Conforme se desenvolva o plano previsto, a resposta dos educandos 

em relação às propostas apresentadas, haverá que se ir introduzindo novas  

atividades que comportem os desafios mais adequados e as ajudas mais 

contingentes.  

O conhecimento de como cada aluno aprende ao longo do processo 

ensino aprendizagem, com vistas a se adaptar as novas necessidades que se 

colocam, é o que se denomina avaliação reguladora. 

Os educadores e o próprio vocabulário da legislação do ensino 

brasileiro utilizam o termo avaliação formativa. para designar este processo. No 

entanto, prefere-se usar o termo avaliação reguladora, já que explica melhor as 

características de adaptações e adequações do ensino aprendizagem (ALLAL, 

2004). 

Ao mesmo tempo, esta opção permite reservar o termo formativo para 

uma determinada concepção da avaliação em geral, entendida como aquela que 

tem como propósito a modificação e a melhoria contínua do aluno que se avalia. 

Entende-se que a finalidade da avaliação deve ser um instrumento 

educativo que informa e faz uma valoração do processo de aprendizagem e deve 

ser seguida pelo aluno, com o objetivo de lhe oportunizar, em todos os momentos, a 

proposta educacional mais adequada ( ZABALA, op.cit.). 

O conjunto de atividades de ensino aprendizagem realizadas permitem 

que cada aluno atinja os objetivos previstos num determinado grau, a fim de validar 



 

 

as atividades realizadas, conhecer a situação de cada aluno e poder tomar as 

medidas educativas pertinentes. Logo, haverá que se sistematize o conhecimento do 

processo a ser seguido pelo aluno. 

Isto requer, por um lado, apurar os resultados obtidos, quer dizer, as 

competências conseguidas em relação aos objetivos previstos, e, por outro lado, 

analisar o processo e a progressão que cada aluno conseguiu, a fim de continuar 

sua formação levando em conta a suas características específicas. 

A avaliação final ou a avaliação somativa designada, também, com o 

termo: conhecimento dos resultados obtidos. Considera-se que a utilização conjunta 

dos dois termos é ambígua e não ajuda a identificar ou diferenciar estas duas 

necessidades: o conhecimento do resultado obtido e a analise do processo que o 

aluno seguiu (ZABALA, 1998). 

Prefere-se, portanto, utilizar o termo avaliação final para se referir aos 

resultados obtidos e aos conhecimentos adquiridos, e reservar o termo avaliação 

somativa ou integradora para o conhecimento e avaliação de todo o percurso do aluno. 

Assim, a avaliação somativa ou integradora é entendida como um 

informe global do processo que, a partir do conhecimento inicial (avaliação inicial), 

manifesta a trajetória seguida pelo aluno, as medidas específicas que foram 

tomadas, o resultado final de todo processo e, especialmente, a partir deste 

conhecimento, as previsões sobre o que é necessário fazer de novo. 

Zabala (1998) ressalta que existem quatros possíveis objetos da 

avaliação: i) processo de atividade individual; ii) aprendizagem do grupo; iii) ensino 

individual e, iv) ensino do grupo. Os quatro sujeitos da avaliação são: i) o(a) aluno/a; 

ii) o grupo/classe; iii) o(a) professor/a, e, iv) a equipe docente  

Na descrição que se faz das diferentes fases da avaliação (inicial, reguladora 

ou formativa, final e integradora), os diferentes objetos e sujeitos se confundem pois não 

fica muito claro desde o principio, qual é a intencionalidade da avaliação. 

Por que avaliar? O aperfeiçoamento da prática educativa é o objetivo 

básico de todo educador. E se entende este aperfeiçoamento como meio para que 

todos os alunos consigam o maior grau de competência, conforme suas 

possibilidades reais. 

O alcance dos objetivos por parte de cada aluno é um alvo que exige 

conhecer os resultados e os processos de aprendizagem que os alunos seguiram. E 

para melhorar a qualidade do ensino é preciso conhecer e poder avaliar a 



 

 

intervenção pedagógica dos professores, de forma que os responsáveis pela ação 

avaliativa observem simultaneamente os processos individuais e grupais. 

Refere-se tanto aos processos de aprendizagem como aos de ensino, 

já que, desde uma perspectiva profissional, o conhecimento de como os alunos e 

alunas aprendem é, em primeiro lugar, um meio para ajudá-los em seu crescimento 

e, em segundo lugar, é o instrumento que se tem e que permite melhorar a atuação 

na aula. 

A adoção dessa nova concepção de avaliação introduz mudanças 

fundamentais na prática educativa que pode ser esquematizada nos seguintes 

aspectos: 

Em primeiro lugar, a avaliação deixa de ser um instrumento na mão do 

professor e passa a envolver também o aluno no controle de seu próprio processo. 

Assim, os alunos devem saber o tempo todo o que está sendo 

observado e que resultados obtiveram, ao mesmo tempo em que têm acesso à 

discussão de quais podem ser as suas dificuldades e o que podem fazer para 

melhorar suas aquisições de conhecimento. 

Em segundo lugar, o reconhecimento da aprendizagem como uma 

construção do próprio aluno implica uma mudança na utilização dos instrumentos de 

avaliação, que perdem seu habitual sentido sancionador. 

Assim, se a concepção tradicional entendia o ensino como instrumento 

para solucionar carência, o papel outorgado à avaliação seria, basicamente, de 

delimitá-las, isto é, tinha de especificar tudo o que o aluno não sabia fazer. 

Em contra partida, se o ensino é entendido como a maneira de ajudar a 

progredir em suas aquisições, o que é preciso delimitar, como conseqüência, é a 

condição que deve ter a tarefa proposta e que quantidade de ajuda o aluno 

necessita para obter um resultado satisfatório. 

Nesse contexto, o erro deixa de ser uma mostra mensurável do 

fracasso individual para servir como fonte de informação sobre as dificuldades 

específicas de cada aluno. Portanto, os resultados da avaliação não são dados 

específicos e pretensamente impessoais, mais sim dados que permitem a 

comparação entre as diferenças individuais dos alunos ou entre os diferentes 

momentos de aprendizagem de cada um. 

Essa comparação tem a missão de orientar a tomada de decisões 

educativas ao revelar o campo de intervenção adequado para cada educando. Por 



 

 

último, a integração da avaliação no processo de ensino aprendizagem comporta a 

diversificação dos instrumentos de observação e medida. 

E que passam a incluir tanto a observação sobre os aspectos positivos 

nas situações de uso real dos conhecimentos (tudo o que os alunos já sabem fazer), 

como uma grande multiplicidade de exercícios pensados especificamente para poder 

caracterizar as dificuldades de cada um em cada um dos aspectos possíveis. 

 

 

2.3.2 – AVALIAÇÃO EMANCIPATÓRIA 

 

Caracteriza-se como avaliação emancipatória um processo de 

descrição, análise e critica de uma dada realidade visando transformá-la (Saul, 

1987). Destina-se a avaliação de programas educacionais ou sociais. Situa-se numa 

vertente político – pedagógico, cujo interesse primordial é emancipador, ou seja, 

libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de 

condicionamentos deterministas. O compromisso principal desta avaliação é o de 

fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação 

educacional escrevam a sua própria história e gere as suas próprias alternativas de 

ação. 

Os dois objetivos básicos da avaliação emancipatória são iluminar o 

caminho da transformação e beneficiar as audiências no sentido de torná-las 

autodeterminadas. O primeiro objetivo indica que essa avaliação está comprometida 

com o futuro, com o que se pretende transformar, a partir do autoconhecimento 

crítico do concreto, do real, que possibilita a clarificação de alternativas para revisão 

desse real. O segundo objetivo aposta no valor emancipador dessa abordagem, 

para os agentes que integram um programa educacional. Acredita que esse 

processo pode permitir que o homem, através da consciência crítica, imprima uma 

direção as suas ações nos contextos em que se situa, de acordo com os valores que 

elege e com os quais se compromete no decurso de sua historicidade. 

A avaliação emancipatória, segundo Luckesi (2000), visa promover no 

educando a consciência do seu estado atual em termos de aprendizado, quer dizer 

permite ao aluno conhecer aquilo que foi e aquilo que não foi aprendido dentro de 

um certo período referente a algum conteúdo. Este fato antecipa um diagnóstico a 



 

 

partir do qual o educando e educador podem sentar para refletir sobre as causas da 

não-aprendizagem e, assim tomar decisões acertadas para sua superação. 

A avaliação emancipatória pode adotar os mesmos procedimentos 

avaliativos preconizados por Scriven (1984) que são as funções categorizadas em: 

avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A compreensão de cada uma dessas 

categorias avaliativas auxilia o entendimento do teor da avaliação emancipatória. 

Realiza-se a avaliação diagnóstica no início de um curso, de um 

período letivo ou de uma unidade de ensino com a intenção de constatar se os 

alunos apresentam ou não o domínio dos pré-requisitos necessários. Isto é, se 

possuem os conhecimentos e habilidades imprescindíveis para novas 

aprendizagens. É também utilizada para caracterizar problemas de aprendizagem 

identificar suas causas e tentar saná-los. 

A avaliação formativa, segundo Bloom (1972), tem a função de 

controle. Deve ser realizada durante todo decorrer do período letivo, com o intuito de 

verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos, isto é, quais os 

resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades. É nesta avaliação 

que o aluno conhece os seus erros e acerta e, também, encontra estímulo para um 

estudo sistematizado. Essa modalidade de avaliação é basicamente orientadora, 

pois norteia tanto o estudo do aluno como o trabalho do professor. 

Pode-se realizar, também, a avaliação formativa como função 

classificatória em diversos momentos do ano letivo, ou seja, ao final do curso, do 

período ou unidade de ensino. Esta modalidade de avaliação consiste em classificar 

os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento, geralmente tendo em vista 

sua promoção de uma série para outra, ou de um grau para outro. 

Entretanto, segundo estes três aspectos toda avaliação tende a 

promover mudanças em todas as dimensões do educando. Por isto, se faz necessário 

que esta avaliação seja comprometida com o futuro e abra horizontes em todos os 

sentidos para iluminar o caminho da transformação e beneficiar a todos os agentes que 

fazem parte deste processo avaliativo, a partir do auto-conhecimento crítico. 

Na verdade, trata-se de uma forma de avaliar que permite a evolução 

do aluno e do educador, bem diferente daquele tipo de avaliação conservadora, 

cujas características Luckesi (2000, p. 36) define bem: 

 



 

 

No modelo liberal conservador a prática de avaliação escolar é autoritária e 

exige controle e enquadramento dos indivíduos nos parâmetros 

previamente estabelecidas de equilíbrio social. A avaliação é classificatória 

e disciplina as condutas cognitivas e sociais do aluno no ambiente escolar. 

 

 

2.3.3   AVALIAÇÃO LIBERTADORA 

 

A avaliação libertadora é aquela que trabalha os aspectos mais 

importantes da cidadania (FREIRE, 1979). 

Deve-se ficar bem atento para distinguir os diversos termos de 

segurança sobre o projeto de cidadania que se defende, que é aquele que tem como 

horizonte a libertação pessoal e social, movidas por transformações que garantem 

uma sociedade justa e menos desumana. 

Considera como pressuposto básico para a cidadania, a liberdade e o 

direito de pensar, sentir e agir do ser humano. Cidadão é aquele que desenvolve seu 

pensar em todos os estágios possíveis. Utiliza-se desse pensar para construir um 

mundo para si e para os outros e à medida que constrói, exercita ainda mais sua 

reflexão. Portanto, a criança, o jovem e o adulto cidadão são aqueles que são 

estimulados a pensar. Precisa-se de pessoas, a partir das crianças, pensando, 

falando, escrevendo, duvidando e questionando. A dúvida surge como uma virtude e 

não como um problema. 

Um processo de avaliação escolar tem antes de tudo, que caminhar 

junto desse pensar. Segundo Hoffman (1995, p. 35) a avaliação é o 

acompanhamento do processo de construção do conhecimento. Por isso, não se 

pode insistir na avaliação como recuperação de notas e classificação do aluno. 

Portanto, avaliação como processo de qualidade na perspectiva da 

construção da cidadania tem, antes de tudo, que se voltar ao desenvolvimento do 

pensar, da reflexão, do questionamento e não aprender a memorização ou repetição 

de dados. 

Outro ponto base para a construção da cidadania é a liberdade e o 

direito de agir do ser humano. Entende-se por agir, a possibilidade do homem 

participar da construção do mundo. Aqui entra a conotação do ser político. Participar 

das decisões, participar do trabalho, contribuir para o mundo que se constrói e à 



 

 

medida da construção dos homens. O direito mais básico da participação se dar pelo 

trabalho e pela organização das categorias. Vive-se uma crise imensa de 

desemprego e subemprego, uma luta imensa pela sobrevivência. 

Algumas escolas não fogem a regra, na prática avaliativa é autoritária, 

inibidora da participação do aluno. O professor se coloca como o grande juiz e o 

aluno o réu, devendo repetir os ensinamentos da mesma forma que foram 

ensinados. Sem participação não há cidadania. 

Deve-se levar a sério a cidadania de que tanto se fala, iniciando uma 

educação mais crÍtica e politizadora para que os efeitos se façam sentir na luta em 

defesa do homem. 

O espaço digno de vivência da cidadania é a escola. Para isso, ela tem 

que desenvolver um projeto de educação que tenha como base os princípios 

norteadores dessa cidadania que se definiu como adequada. Tem ainda que 

proporcionar condições concretas para o desenvolvimento do trabalho conjunto dos 

agentes da educação (professores e alunos). A qualidade do trabalho da escola 

deve ser avaliada pelo grau de contribuição na construção do homem cidadão 

(FREIRE, 1999). 

Não deixando de ressaltar o importante papel do educador nessa 

formação coletiva e individual dos educandos e educadores. Negada a cidadania ao 

educador ele se torna incapaz de participar de um projeto de construção de 

cidadania com os alunos. 

Para Freire (1999) é necessário existir o educador crítico que constrói 

conteúdos de aprendizagem com seus alunos em função da transformação da  

sociedade; que pesquisa a sua prática cotidiana fazendo dela uma constante ação-

reflexão; que sabe trabalhar a sua disciplina ou a sua ação pedagógica numa inter-

relação com a totalidade escolar educacional e social, mediante uma atitude 

interdisciplinar e coletiva que tem relação afetiva e democrática com os alunos e os 

companheiros de trabalhos; que utiliza a avaliação como um processo criativo de 

autocrítica e de acompanhamento de aprendizagem do aluno; e que participa do 

projeto coletivo e da gestão colegiada na escola. O educador, nessa perspectiva 

deverá conquistar sua identidade através de uma ação humanizadora e construtora 

do conhecimento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3    AVALIAÇÃO DOS CONTEÚDOS CONFORME SUA TIPOLOGIA 

 

A capacidade definida nos objetivos educativos é o referencial básico de 

todo o processo de ensino embasado na aprendizagem dos conteúdos e, portanto, da 

avaliação. 

É preciso ter presente que os conteúdos de aprendizagem são os 

elementos mais significativos no processo ensino aprendizagem, e, concretamente 

em cada uma das atividades ou tarefas que o configuram, por conseguinte é o 

referencial funcional para avaliar e acompanhar os avanços dos educandos. 

Como se pode verificar o que os alunos sabem, dominam ou são? Ou 

em outras palavras, como se pode averiguar o grau e o tipo de aprendizagem que os 

alunos têm em relação aos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais? 

Podem-se fazer estas perguntas em qualquer das diferentes fases da  avaliação. 

Uma escola centrada quase que exclusivamente nos conteúdos 

conceituais, especialmente os factuais e de conhecimento enciclopédico, limita os 

instrumentos avaliativos, habitualmente, utilizando às provas de papel e lápis. 

Esta forma de conhecer os resultados obtidos nas aprendizagens pode 

ser bastante adequada no caso dos conteúdos factuais, mas não é tão eficaz 

quando se trata de conteúdos conceituais ou procedimentais. Pode-se afirmar que 

não é um procedimento inadequado, em absoluto, quando os conteúdos a serem 

avaliados são de caráter atitudinal. 

 

 

3.1 AVALIAÇÃO DOS CONTEÚDOS FACTUAIS 

 

Para Zabala (1998) a avaliação dos conteúdos factuais não deve ser 

concebida apenas como memorização. Deve abranger algo bem mais significativos, 



 

 

contemplando uma série de dados  e informações que levem a uma interpretação, 

isto é, uma aprendizagem significativa.  

Quando um aluno tem que conhecer um fato, o nome de uma capital, 

como por exemplo, a Itália, a descrição de um acontecimento ou a relação das obras 

mais importantes, o que se pretende é que o educando saiba dizer com a máxima 

fidelidade o nome da capital, o acontecimento ou os títulos das obras. 

É necessário que estes acontecimentos sejam significativos, que não 

seja uma simples verbalização mecânica e, portanto, que a enumeração dos fatos 

não implique um desconhecimento dos conceitos associados a cada um deles.  

A avaliação dos conteúdos factuais requer que o conhecimento da 

palavra Roma seja muito mais que um nome, implica que o aluno entenda o que 

quer dizer ser a capital de um país, neste caso a Itália, e que tenha uma 

representação geográfica, histórica e política onde possa situá-la. 

O acontecimento histórico memorizado seja algo mais do que uma 

serie de dados desconexos; que juntamente com a relação das obras tenha lugar 

uma interpretação do que representam. 

Reafirma Zabala (1998) que uma aprendizagem significativa de fatos 

envolve sempre a associação dos fatos aos conceitos que permitem transformar 

este conhecimento em instrumento para a concepção e interpretação da situação ou 

fenômenos que explicam. 

Uma vez aceita e entendida a necessidade da aprendizagem de fatos 

que demanda o conhecimento e a compreensão dos conceitos (conceitos de capital, 

país, processos históricos, características literais....), nos quais cada um dos fatos é 

um elemento singular. É necessário que estes fatos sejam lembrados pelos alunos e 

possam ser utilizados com fluência quando convenha ser verbalizado. 

Esta relação entre os fatos e os conceitos é necessária, pois levam os 

alunos perceberem que é necessário que as atividades são importantes para 

dominar estes conteúdos factuais para que contemplem a utilização conjunta de 

fatos e conceitos. 

Na escola, em muitas ocasiões, se tem a necessidade de saber se os 

alunos(as) são capazes de lembrar alguns dados, os nomes de alguns personagens, 

os títulos de algumas obras, independentemente dos conceitos associados, porque 

já se sabe que os educandos entenderam a contextualização dos dados factuais 



 

 

Pressupõe-se que os alunos entendem o que é um quadro, uma igreja 

ou qualquer obra romântica. Presume-se, também, que compreendem o que é uma 

conquista, uma colonização, uma guerra, ou que entendem as características gerais 

e particulares de um autor e a corrente artística a que pertencem. 

O que interessa saber quando se realiza a avaliação dos conteúdos é 

se, naquele momento, os alunos são capazes de lembrar os nomes, os dados, os 

títulos, as datas. Quando existe a necessidade desta informação a adoção desta 

modalidade de avaliação se constitui a atividade mais apropriada para avaliar o que 

os alunos sabem, e este procedimento deixa de ser uma ação complexa e a 

argüição será considerada uma simples pergunta. 

A rapidez da resposta e sua certeza permitem conhecer 

suficientemente o grau de competência do aluno e, o que é mais importante, 

identifica o tipo de ajuda ou medida que terá que se propor para contribuir para o 

progresso do aluno. 

Se o número de alunos, a dinâmica e o ritmo do grupo-classe não 

permitem fazer perguntas de modo individual, uma prova escrita simples que propõe 

respostas a uma serie de perguntas pode ser extremamente eficaz para estabelecer 

com grande certeza o grau de conhecimento dos conteúdos factuais. 

A fim de que este conhecimento seja o menos rotineiro possível, é 

conveniente que as perguntas promova a alteração das seqüências em que foram 

enunciadas em aula, nos apontamentos ou nas fontes de informação utilizadas. 

As provas denominadas objetivas podem ser bastante úteis para a 

avaliação do domínio ou dos conhecimentos dos fatos, mas se as provas são 

exaustivas não permitem saber que tipo de ajuda necessita cada aluno. 

Se a utilização de provas objetivas não tem uma função formativa ou 

reguladora, mas pretende sancionar alguns resultados, se a prova for longa a 

exaustividade deixa nas mãos da sorte os indicadores de aprendizagem. Este fato 

pode ser considerado como algo evidentemente injusto, logo, algumas decisões 

podem ser muito transcendentes em algumas etapas do ensino. 

 

 

 

 

 



 

 

3.2   AVALIAÇÃO DE CONTEÚDOS CONCEITUAIS 

 

Se uma prova escrita, relativamente simples, é bastante eficaz para 

determinar o conhecimento que se tem de um fato, sua confiabilidade é muito mais 

precária quando se tem que determinar e avaliar os processos e o grau de 

aprendizagem dos conteúdos conceitual. Por conseguinte, a aprendizagem nunca é 

uma questão de tudo ou nada, como no caso dos conteúdos factuais em que a 

distinção entre o “sabe” e o “não sabe” “pode ser” às vezes muito representativa do 

que acontece. De qualquer forma, os conteúdos factuais, nem sempre são assim tão 

absolutos, uma vez que se pode saber mais ou menos o que aconteceu, então, é 

possível conhecer um maior ou menor número de obra, de fatos e de acontecimentos, 

logo, pode-se estar mais ou menos certo do que estes elementos significam.  

Nesta perspectiva, a avaliação mais producente, segundo Zabala 

(1998) é a avaliação dos conteúdos conceituais. Quando os conteúdos de 

aprendizagem são conceituais, o grau de compreensão dos conceitos, em muitos 

casos, são limitados. Sempre se pode ter um conhecimento mais profundo e 

elaborado de conceitos do que aqueles que os indicadores avaliativos demonstram. 

Dificilmente, na avaliação de conteúdos conceituais se pode dizer que 

a aprendizagem está concluída, em todo caso, o que os professores-avaliadores 

fazem é dar por correto, um certo grau de conceitualização e aqui se começa a ver a 

dificuldade que representa avaliar aprendizagem de conceitos. 

Zabala (op. cit.) afirma que nesta óptica tem que se falar de graus ou 

níveis de profundidades e compreensão, algo que implica a necessidade de propor 

atividades em que os alunos podem demonstrar que entenderam, assim como, a sua 

capacidade para utilizar convenientemente os conceitos aprendidos. 

A tendência de se utilizar formas de avaliação para os conteúdos 

factuais podem , também, ser bastante válidas para a avaliação de conceitos. Assim, 

é habitual, embora cada vez menos, a proposição de provas orais ou escritas em 

que se tem que responder algumas perguntas que pedem que se defina um 

conceito, de maneira que a resposta mais adequada coincida exatamente com a 

definição dos apontamentos de classe ou do livro didático. 

O aluno responde como se estivesse enumerando as obras mais 

importantes de qualquer pintor ou os personagens principais de qualquer movimento 

literal, como se descrevesse um fato de forma mecânica. 



 

 

Muitos aprendem neste sistema e, portanto, são capazes de repetir 

perfeitamente a definição, sem relacionar o que dizem com nenhuma interpretação 

do que acontece quando está imerso, para não dizer entre o conceito real que tem e 

o que pronunciam quando definem. 

As atividades para conhecer qual é a compreensão de um determinado 

conceito não pode se basear na repetição de algumas definições. O enunciado 

sobre o objeto da indagação pode levar a inferir que o aluno que é capaz de lembrar 

com precisão a definição dos elementos das indagações é competente, mas não 

permite averiguar se foi capaz de integrar este conhecimento em suas estruturas 

interpretativas. 

Além do mais, mesmo que se pedisse que o aluno definisse 

automaticamente, sem repetir uma definição padronizada, deveriam saber que este 

é um dos graus mais difíceis de conceitualização. 

Num trabalho culto, todos os alunos são capazes de utilizar 

corretamente termos de grande complexidade conceitual, e em toda sua amplitude; 

mas se tivessem que defini-los encontrar-se-iam diante de uma situação bastante 

complicada. 

Na vida cotidiana, inclusive nos discursos mais rigorosos, os conceitos 

utilizados não são sempre definidos. Geralmente, o que se verifica é que, em vez de 

se fazer uma definição, procura-se dar exemplos que ajudam compreender o que se 

quer dizer. 

A tendência de utilizar a definição dos conceitos é resultado de uma 

compreensão muito simplista da aprendizagem que, de certo modo, assume que não 

existe nenhuma diferença entre expressão verbal e compreensão. 

As atividades que podem garantir um melhor conhecimento a cada 

aluno compreendem e implicam a observação do uso que aluno faz dos conceitos 

em diversas situações e como os utilizam em suas explicações espontânea. 

Assim, a observação do uso dos conceitos em trabalho de equipe, em 

debates, exposições e, sobre tudo, o diálogo será a melhor fonte de informação do 

verdadeiro domínio do termo e o meio mais adequado para avaliar e, em 

conseqüência, poder oferecer à ajuda que cada aluno precisa. 

No entanto, o número de alunos ou tempo que o professor-avaliador 

dispõe impede que se realizem atividades que facilitem a observação dos alunos em 

situações naturais. Isso promove a utilização da prova escrita e, neste caso, é bom 



 

 

saber que há limitações, logo a prova tem que ser elaborada, com vistas a superar 

estas deficiências. 

Em geral, o que o professor quer saber sobre a aprendizagem de 

conceito dos alunos são evidências de que são capazes de utilizá-los em qualquer 

momento ou em situações em que terão demonstrar conhecimentos. Portanto, 

compete ao docente propor exercícios que consistem tanto numa explicação do que 

entendem sobre os conceitos, como na resolução de conflitos e problemas. 

Desta forma, a avaliação dos conceitos poderão determinar com mais 

segurança o nível de compreensão e as necessidades de aprendizagem de cada 

conceito e ao mesmo tempo os professores saberão se os alunos são capazes de 

utilizar os termos científicos. 

Na avaliação de conceitos é possível utilizar provas objetivas. Se as 

provas objetivas forem bem feitas, permitirão saber se os alunos são capazes de 

relacionar e utilizar os conceitos em algumas situações determinadas. Entretanto, 

não contribuem com dados suficientes sobre o grau de aprendizagem e dificuldades 

de compreensão que cada aluno tem, o que impedirá se dispor de pistas sobre o 

tipo de ajuda a proporcionar. 

No caso de disciplinas como matemática, física, química e outras com 

muitos conteúdos, que giram em torno da resolução de problemas, estas provas se 

constitui a forma mais apropriada para responder à necessidade de conhecer a 

aprendizagem dos conceitos. Mas é indispensável que os problemas que o professor 

se propõe elaborar não sejam padronizados e não tratem unicamente do último tema 

que trabalharam (ZABALA, 1998). 

Evidentemente, os educandos tendem a fazer o mais fácil e, no caso 

dos problemas, isto significa dispor de pequenas estratégias que lhes permitem 

relacionar um problema com uma fórmula de resolução estereotipada de solução. 

Em casos como este, o que muitos alunos realmente apreendem é encontrar uma 

forma mecanizada de solucionar o problema antes de tentar compreender o que a 

situação lhes propõe. 

Nas provas escritas em aplicação, torna-se conveniente que o 

professor proponha problemas e exercícios que não correspondam, somente, ao 

tema que está sendo trabalhado. É preciso incluir problemas de temas anteriores e 

outros que ainda não tenham sido trabalhados. 



 

 

Além do mais, convém proporcionar mais informações do que o 

necessário para resolver o problema. Em primeiro lugar, porque, o aluno identificará 

as variáveis que existem e buscará qual é a forma que as relacionam sem fazer o 

esforço necessário de compreensão. Em segundo lugar, porque nas situações reais, 

os problemas não aparecem identificados conforme os parâmetros disciplinares, 

logo as variáveis necessárias à solução não aparecem de modo segmentado. 

Uma situação real nem sempre será como um problema escolar. Se os 

alunos não se encontrarem diante de varáveis que sinalizam o que terão que fazer, 

o professor deverá, inicialmente, levá-los a compreender em que consiste o 

problema. Em situações problemas as varáveis devem levar em conta as relações que 

devem se relacionar e, concomitantemente, identificar quais as variáveis que terão de ser 

ignoradas.  

Pode-se verificar que as avaliações de conteúdos conceituais se 

caracterizam como procedimentos pedagógicos imprescindíveis para a identificação 

dos conteúdos que foram interiorizados adequadamente e, ao mesmo tempo, serve 

para determinar práticas educativas que proporcionem aos alunos o 

redimensionamento de aquisição de conteúdos apropriados de modo inadequado. 

 

 

3.2 AVALIAÇÃO DE CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 

 

Para Zabala (1998) os conteúdos procedimentais implicam saber fazer, 

e o conhecimento sobre o domínio deste saber fazer só pode ser verificado em 

situações de aplicação dos conteúdos.  

Os conteúdos procedimentais diferem dos conceituais, uma vez que 

tanto os fatos como os conceitos, se situam fundamentalmente dentro das 

capacidades cognitivas. Por via de conseqüência, o professor terá que verificar se os 

alunos sabem operacionalizar estes conteúdos de modo apropriado. 

Portanto, as atividades para o professor conhecer se o aluno possui a 

habilidade de operar determinado saber são complexas, e, se esboçam com certas 

dificuldades pelo modo como surgem, porém, as atividades de avaliação de 

conteúdos procedimentais podem ser realizadas com o uso de papel e lápis já que, 

com maior ou menor dificuldade, e conforme a idade do aluno, é possível expressar 

por escrito o conhecimento que tem. 



 

 

Para aprender um conteúdo procedimental é necessário ter uma 

compreensão do como um fato se representa como processo, para que servem, 

quais são os passos ou fases que o configura. 

O que define a aprendizagem desta natureza não é o conhecimento 

que se tem dele, mais o domínio ao transferi-lo para a prática. O conhecimento 

reflexivo do uso da língua é imprescindível para adquirir competências lingüísticas; 

os conhecimentos das fases de uma pesquisa são necessários para se realizar uma 

pesquisa. 

Mas em todos esses casos, o que se pede é a capacidade de uso, a 

competência na ação, o saber fazer. As atividades adequadas para conhecer o grau 

de domínio, as dificuldades e obstáculos em sua aprendizagem só podem ser as 

que propõem situações em que se utilizem estes conteúdos procedimentais. 

Atividades e situações que permitam realizar a observação sistemática 

de cada um dos alunos se constituem estratégias avaliativas inigualáveis. Conhecer  

se os alunos sabem dialogar, debater, trabalhar em equipe, fazer uma pesquisa 

bibliográfica, utilizar um instrumento, se orientar no espaço, só é possível quando os 

alunos realizam atividades que implicam a ação do diálogo, do debate, e ao executar 

uma pesquisa. 

As habituais provas de papel e lápis, no caso dos conteúdos 

procedimentais, só tem sentido, quando se trata de procedimentos que se realizam 

utilizando o papel, para verificar a habilidade de empregar a escrita dentro do padrão 

estabelecido como adequado, assim como o desenho, a representação gráfica do 

espaço, os algoritmos matemáticos; ou quando são conteúdos de caráter mais 

cognitivos, que podem ser expressos pro escrito, como a transferência, a 

classificação, a dedução e a inferência de um conceito ou conhecimento. Mas em 

outros casos, que são a maioria, só é possível avaliar o nível de competência dos 

alunos quando estes se situam frente a atividades que lhes possibilite a desenvolver 

o conteúdo procedimental e que seja facilmente observável (ZABALA, 1998). 

Por conseguinte, as atividades devem ser abertas, feitas em aula, e 

que permitam um trabalho de atenção por parte dos professores e, 

concomitantemente, a observação sistemática de como cada um dos alunos 

transfere o conteúdo para a prática. 

 

 



 

 

3.4    AVALIAÇÃO DE CONTEUDOS ATITUDINAIS 

 

A natureza dos conteúdos atitudinais possui componentes de caráter 

cognitivo, motor e afetivo que contribuem para que seja, consideravelmente, 

complexo determinar o grau de aprendizagem de cada aluno. 

Zabala (1998) considera que no caso da avaliação das aprendizagens 

conceituais e procedimentais, a subjetividade faz com que não seja nada fácil 

encontrar dois professores que façam a mesma interpretação do nível e das 

características da competência de cada aluno, principalmente, no âmbito dos 

conteúdos atitudinais. Por isso, surge uma notável insegurança aos professores, em 

face, da variação dos processos de aprendizagem que os alunos seguem.  

Situações desta natureza acontecem porque o pensamento de cada 

professor está ainda condicionado a posições ideológicas mais do que em outros 

tipos de conteúdo científicos. Ao mesmo tempo, o professor se encontra diante de 

uma tradição escolar que tende a menosprezar os conteúdos atitudinais e que reduz 

a avaliação a uma função sancionadora, expressa quantitativamente, fato que 

provoca a ilusão de se acreditar no rigor de suas afirmações porque são 

matematizáveis. 

Esta necessidade de quantificação, juntamente com a falta de 

experiência de trabalhos neste campo de avaliação, faz com que, muitas vezes, se  

questione a necessidade de avaliar os conteúdos atitudinais pela impossibilidade de 

estabelecer avaliações tão exatas como no caso de outros tipos de conteúdo. 

Como pode se valorar a solidariedade ou atitude não sexista? A quem 

se pode dar uma boa nota em tolerância? É evidente que em torno destas perguntas 

pairam uma visão sancionadora e classificatória de avaliação, que podem levar a 

posições extremas de questionar as possibilidades do trabalho educativo 

relacionado aos conteúdos atitudinais por falta de instrumentos que permitam avaliar 

as aprendizagens de forma científica. 

O problema da avaliação dos conteúdos atitudinais não está na 

dificuldade de expressão do conhecimento que os alunos têm, mas na dificuldade de 

identificar tais conhecimentos (CAMPOS, 2003). 

Para poder saber o que os alunos realmente precisam, o que valorizam 

e, principalmente, quais são suas atitudes é necessário que, na classe e na escola, 



 

 

surjam situações suficientes e conflitantes, que permitam a observação do 

comportamento de cada um dos alunos. 

Num modelo de intervenção em que não se observa a possibilidade do 

conflito, em que se evitam os problemas interpessoais, em que se limita a 

capacidade de atuação dos alunos, onde não haja espaços para expressar 

automaticamente a opinião pessoal e nem se propõe atividades que levam os 

estudantes a conviver em situações complexas, dificilmente será possível observar 

os avanços e as dificuldades de progresso de cada aluno na dimensão atitudinal, 

assim como se torna difícil avaliar a necessidade de oferecer ajudas educativas. 

A fonte de informação para conhecer os avanços nas aprendizagens 

de conteúdos atitudinais será a observação sistemática de opiniões e das atuações 

nas atividades grupais, nos debates das assembléias, nas manifestações dentro e 

fora da aula, nas visitas, passeios e excursões, na distribuição das tarefas e 

responsabilidades, durante o recreio e nas atividades esportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 AVALIAÇÃO: ELEMENTO DO PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA 

 

 

A avaliação é um processo que consiste em verificar os resultados 

obtidos em relação aos objetivos planejados. 

No processo ensino aprendizagem, Allal (2004) ressalta que a 

avaliação pode ser concebida de três maneiras: 

I) avaliação formativa que é desenvolvida em sala de aula, sendo 

baseada nos resultados obtidos pelos alunos em prova, trabalhos 

acadêmicos, projetos, exercícios, atividades praticas, estágios, 

produção cientifica, atividades dinâmicas de grupo etc.  

 

II) avaliação somativa: fornece informações para o cálculo da média geral 

do desempenho do aluno, utilizada como referência para determinar o 

seu progresso de aprendizagem. Entretanto, a avaliação formativa, 

também, pode ser concebida como avaliação somativa, uma vez que 

contabiliza o rendimento do aluno para classificá-lo e aprová-lo. 

 

III) avaliação de portfólio: consiste num processo de acompanhamento da 

vida do aluno durante o tempo em que passa na escola, mas não 

somente no que se refere ao seu desempenho intra-institucional, mas 

também no acompanhamento das mudanças que irão ocorrendo na sua 

vida pessoal e profissional, à medida que vai se implementando o 

processo educativo. Nesse tipo de avaliação são feitos registros de todo 

desempenho e do crescimento do aluno, os quais são revistos, 

anualmente, pelo próprio aluno e pelo professor. 

 



 

 

Embora haja necessidade de se fazer esses tipos de avaliação, 

existem pontos de discussão acerca da qualidade de ensino e da aprendizagem e 

no que diz respeito ao item avaliação de alunos. Pais, professores e dirigentes 

escolares, muitas das vezes, ficam inconformados com o baixo rendimento dos 

alunos e filhos, e tentam nomear culpados para justificar determinadas situações, 

sem, no entanto se darem conta que esse resultado, na maioria das vezes, está 

relacionado com os critérios de avaliação adotados pelos gestores do ensino e da 

aprendizagem. 

A avaliação do ensino e aprendizagem não pode ser confundida com 

prova ou qualquer outro de tipo de trabalho escolar. Para entender esta concepção 

de avaliação é necessária uma reflexão acerca de um novo paradigma de 

aprendizagem e a mudança de postura na escolha e elaboração de instrumento de 

avaliação. Por isso, é importante saber: para que avaliar? o que está sendo 

avaliado? quem participa da avaliação? E, como (instrumentos) será avaliado? 

Para Vianna (2005), avaliar não é medir. Avaliação é um processo de 

construção do aprendizado do aluno. Este processo de construção do aprendizado 

possibilitado e medido pelo professor, cuja verificação é efetuada através de 

instrumento de avaliação. Esta afirmação mostra que o importante não é o produto 

(nota) obtido pelo aluno durante a sua vivencia escolar, bimestre a bimestre, mas 

sim o desempenho do aluno demonstrado através das competências desenvolvidas 

pelo sujeito do processo educativo durante a sua formação escolar.  

Se os professores, pais e dirigentes escolares não enxergarem o 

processo avaliativo como instrumento de verificação do desempenho do aluno, com 

os respectivos critérios e instrumentos de avaliação que são utilizados, assim como 

os procedimentos e “pesos” que são utilizados para demonstrar o que o aluno 

aprendeu haverá uma insatisfação coletiva sem precedente. 

Será que o significado da nota diz respeito ao que o aluno aprendeu? 

Será que o resultado expresso em uma nota inferior a sete, significa 

realmente que o aluno aprendeu menos? Essas são interrogações dos professores e 

pais, que muitas vezes têm que submeter os alunos e filhos a um sistema de 

avaliação que não avalia. 

Para ilustrar um processo de avaliação deficitário, cita-se o exemplo do 

que ocorreu numa escola, onde o aluno teve que fazer duas provas por bimestre e a 

media para ser aprovado é seis. Na disciplina colagem, no primeiro bimestre, o aluno 



 

 

tirou média cinco, e, no segundo bimestre alcançou a média sete. Assim, sua média 

final foi seis. Como a média de aprovação era seis, o aluno  foi aprovado na 

disciplina. Você voaria para esta escola? (LIBÂNEO, 1986). 

O que se valoriza é o instrumento prova que possibilita, através dos 

valores das médias, um resultado que habilita o aluno à aprovação. No entanto, 

esse tipo de resultado não expressa a realidade de um resultado do aprendizado do 

aluno e, nem tão pouco, expressa as competências desenvolvidas durante a sua 

formação escolar. 

Evidencia-se que, em pleno século XXI, a avaliação adotada nas 

escolas não tem passado pelo eixo do aprender e não sustenta o eixo de verificação 

das competências desenvolvidas pelos estudantes. 

Espera-se que avaliação seja um objeto de reflexão de professores e 

de toda a comunidade educativa para que percebam que a avaliação como 

elemento fundamental de todo o processo ensino aprendizagem, em especial 

quando utilizado nas três dimensões: formativa, somativa e de portfólio e que a 

desenvolvam durante os duzentos dias letivos anuais, não reduzindo o processo a, 

apenas, cinco ou seis provas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante das exposições realizadas sobre os conteúdos relativos a 

avaliação do ensino aprendizagem, pode-se concluir que avaliar é: 

 um ato de acompanhamento de construção do conhecimento do 

educando. A avaliação numa tendência progressiva apresenta-se como 

um processo que está acontecendo de maneira global, que envolve uma 

aprendizagem totalizada do educando. 

  é sistemática, seqüencial e organizada, pensando cientificamente; 

 é participativa e colegiada, pois envolve a comunidade escolar (pais, 

aluno, professores, administração, funcionários), utilizando uma teia de 

comunicação clara e multidirecional, esta é uma abordagem humanística. 

 

Considerando estas afirmações pode-se inferir que a avaliação 

contempla as vertentes quantitativa e qualitativa, através do levantamento de 

indicadores da aprendizagem e da análise do significado dos educadores. Pode ser 

individual e coletiva, que atenda individualmente o ritmo de cada aluno, e ao mesmo 

tempo, um trabalho coletivo da classe e da comunidade escolar. 

É, portanto, um processo reflexivo de construção da prática escolar e 

da aprendizagem do aluno, em função do objetivo maior da escola que é a formação 

dos cidadãos para atuar criticamente na sociedade contemporânea. Ressalta-se, 

que é através das funções diagnóstica, de acompanhamento e do registro que a 

avaliação escolar consegue realizar sua função pedagógica na escola. 

Para modificar a tendência tradicional da avaliação na educação 

brasileira, clama-se por certas mudanças de concepção acerca da avaliação, de 

determinações políticas e de procedimentos didáticos e metodológicos que possam 

dinamizar o novo vir-a-ser da escola nacional.  



 

 

Em face da concepção democrática de avaliação, nas vertentes 

emancipatória e mediadora, os educadores têm que modificar suas metodologias de 

trabalho em sala de aula, pois não se deve conceber uma avaliação reflexiva, crítica 

e emancipatória, num processo de ensino passivo, repetitivo e alienado.  

Outro aspecto importante seria a diminuição dá ênfase na nota durante 

a avaliação. Convém mudar o foco da medida para a aprendizagem. A avaliação 

deve ser feita continuamente e não momentos isolados. Não dar ênfase na nota, 

trabalhar o erro, priorizar a observação e o registro seria um ato pedagógico 

construtivo. É preciso redimensionar o conteúdo e a forma da avaliação, não fazer a 

avaliação de cunho decorativo, conteudista. Oportunizar os educandos muitos 

momentos para o despertar expressando suas idéias, em especial durante a 

avaliação da dimensão afetiva, isto é, da avaliação atitudinal dos educandos e 

educadores. 

A transformação se dar também por meio da conscientização da 

comunidade educativa, através da construção e da socialização de critérios comuns 

à avaliação. 

É necessário ter esclarecimento e repensar que a avaliação é um 

processo rigoroso, mais este rigor estar ligado à qualidade da educação que se 

processa no dia a dia. Deve-se trabalhar com conteúdos relevantes na construção e 

reflexão do cidadão. Tem-se, pois, que superar as exigências formais que dão 

aparência ao ensino.  

A avaliação de qualidade necessita de um projeto de ensino que exija 

competência, habilidades e atitudes. Um projeto que delineei um sistema de ensino 

aprendizagem e avaliação inteligente, eficiente e competente, com base em 

princípios da pesquisa científica, na compreensão da estrutura epistemológica do 

conhecimento e da aprendizagem educativa e, por via de conseqüência, no 

desenvolvimento integral do aluno. 
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