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O propósito deste artigo é analisar a relação entre avaliação da aprendizagem e o 

contexto  social,  considerando  os  aspectos  determinantes  atuais  de  uma  sociedade  de 

consumo. Também se pretende compreender como a avaliação pode ser um instrumento 

importante, que, ao mesmo tempo, pode propiciar a emancipação da sociedade de classe ou 

a manutenção das desigualdades sociais.

A  educação  é,  indubitavelmente,  dever  do  Estado  e  direito  do  cidadão,  e, 

sendo concebida como valor social, ela é um instrumento da sociedade para efetivar 

o processo de cidadania. A educação, influenciada pela ordem econômica, reproduz 

as relações de poder e subordinação presentes no modelo vigente. Nesta perspectiva, 

de acordo com Vasconcelos4,

O  problema  central  da  avaliação,  portanto,  é  o  seu  uso  como 
instrumento  de  discriminação  e  seleção  social,  na  medida  em que 
assume,  no  âmbito  da  escola,  a  tarefa  de  separar  os  aptos  dos 
inaptos, os capazes dos incapazes. Além disso, cumpre a função de 
legitimar o sistema dominante (2000, p. 29).

Para muitos, a avaliação está (e estará) sempre presente na vida do homem, 

nas  suas atividades  e  nas  relações  sociais.  Dentre  todos  os  animais,  o  ser  humano 
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parece  ser  o  único  a  processar  a  avaliação  -  essa  afirmação  está  respaldada  em 

Nietzche5, que considera o homem como único animal que se avalia.

A avaliação, considerada estrutural dos processos educacionais, revela-se como 

fator estratégico, capaz de contribuir para a democratização desses processos e da própria 

sociedade.  Por  outro lado,  também poderá atuar  na  permanência  e  na perpetuação  dos 

mecanismos  de  dominação  determinantes  das  desigualdades  sociais  e  econômicas  do 

mundo capitalista, cada vez excludente, onde  os pobres ficam cada vez mais pobres e os  

ricos cada vez mais ricos (Puebla, 1979)6, como nos mostra Gadotti:

Seria ingênuo pensar que a avaliação é apenas um  processo técnico. 
Ela  é  também  uma  questão  política.  Avaliar  pode  constituir  um 
exercício  autoritário  do  poder  de  julgar  ou,  ao  contrário,  pode 
constituir  um processo e  um projeto em que avaliador  e  avaliando 
buscam e sofrem uma mudança qualitativa. É nesta segunda prática 
da avaliação que podemos encontrar o que uns chamam de avaliação 
emancipadora  e  que,  na  falta  de  melhor  expressão,  eu  chamaria  de 
"concepção dialética da avaliação” 7.

Diante do exposto, é importante destacar que avaliação não pode ser vista de 

maneira  isolada,  mas  fazendo  parte  de  um  contexto  mais  amplo.  No  campo 

educacional,  a  avaliação é  compreendida em duas  dimensões:  uma diz  respeito  ao 

processo ensino-aprendizagem e a outra se refere ao institucional - uma contribuindo 

com a outra. Assim, para Afonso e Hutmacher8,  “a avaliação desempenha não só o 

papel importante na relação pedagógica como também ‘intervém no controle que as 

instituições escolares exercem sobre os professores’”. 

A  avaliação  do  processo  de  ensino-aprendizagem,  uma  vez  pedagógica  e 

formativa,  diz  respeito  à  relação  professor  aluno,  à  relação  com o  conhecimento, 

mas também à autonomia dos educadores e dos próprios estabelecimentos de ensino. 

Já a avaliação institucional,  seja interna ou externa, tende a voltar-se mais para os 

fatores que podem determinar ou influenciar as estratégias de desenvolvimento, bem 

como  as  escolhas  profissionais/institucionais  e  pedagógicas  dos  mesmos.  É 

5Cf. LUDKE. M. Evoluções em Avaliação. Porto Alegre, Artmedica Editora, 2001, ( p.29-34)
6 Sentença  proferida  pelos  Bispos  da  América  Latina  na  III  Conferência  Geral  do  Episcopado  Latino-
Americano realizada em Puebla, México, 1989.
7GADOTTI, M (1987) in Demo, Pedro. Avaliação quantitativa. 7 ed. Campinas, Autores Associados, 20002.
8 Cf. in AFONSO, A J.2000, p. 40.
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necessário,  portanto,  que  os  agentes  políticos  e  pedagógicos  estejam em constante 

interação, do planejamento ao processo de execução, se o objetivo for o de promover 

uma  educação  para  todos,  que  eleve  a  auto-estima  do  educador  e  do  educando, 

procurando superar os ditames das ideologias dominantes, que alimentam o fracasso 

educacional da população dominada.

De acordo com Ludke,

São muitas as razões que concorrem para a falta de sucesso, que se 
localiza  muito  mais  no  âmbito  da  escola  e  do  sistema  do  que 
propriamente  no  âmbito  do  aluno.  (...)  Não  se  pode  imputar  à 
avaliação a responsabilidade pelo fracasso escolar, mas não se pode 
também  isentá-la  inteiramente  dessa  responsabilidade,  pois  ela 
representa o conjunto de mecanismos através dos quais se sanciona 
o sucesso ou o insucesso do aluno (Ludke, 2001, 29).

O  fracasso  escolar,  por  muito  tempo  foi  creditado  de  maneira  isolada  ao 

aluno  e  à  família,  posteriormente  ao  professor,  e,  por  fim,  à  gestão  escolar.  No 

entanto, os demais setores da sociedade e o próprio Estado permaneceram “isentos 

de culpa” do malogro educacional... E a avaliação aparece como contribuinte desse 

cenário!  

O professor ao conceber o seu plano de curso, com base nas suas concepções 

filosóficas, políticas e pedagógicas, deve ter em vista o educando, no tipo de cidadão 

que pretende formar e para qual sociedade está servindo. Talvez fosse melhor, antes 

de mais nada, fazer uma auto-avaliação, de forma consciente, verificando o nível de 

seu  compromisso  para  com  a  educação  das  classes  sociais  menos  favorecidas  da 

sociedade em que vive,  confrontando essa realidade com os sonhos/ideais que tem 

como educador. 

No  contexto  escolar,  é  importante  considerar  que  todo  planejamento  de 

ensino-aprendizagem-avaliação  de  uma  disciplina  necessita  de  se  estabelecer  uma 

relação com o todo da escola. O professor não pode limitar-se ao que vai fazer em 

sala de aula, é preciso articular-se com os professores das demais disciplinas e com 

os  técnicos  dos  diversos  setores  da  escola,  como,  por  exemplo,  os  gestores  e  os 
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orientadores  pedagógicos  e  educacionais.  Todo  o  planejamento,  assim  como  o 

ensino, a aprendizagem, os procedimentos da avaliação devem ter como prioridade o 

aluno, como ser humano capaz.

É preciso um esforço coletivo para delinear novas condutas e procedimentos da 

avaliação, em busca de seu significado ético e, sobretudo, de sua contribuição à evolução 

da  sociedade.  A  compreensão  dos  novos  rumos  exige  uma  reflexão  conjunta,  porque 

necessita retomar concepções de democracia, de cidadania, de direito à educação – e essa 

compreensão é um compromisso que não pode deixar de ser assumido coletivamente.

 Para se poder fazer qualquer empreendimento na construção de uma ou de 

muitas  personalidades não basta  ter  recursos materiais,  mas,  sobretudo no que diz 

respeito aos recursos humanos, é preciso compromisso profissional e político. 

A atitude do educador,  portanto,  vai  depender  das  concepções que tem de 

educação,  de  homem  e  de  mundo.  A  avaliação  implica  em  poder.  O  poder  e  a 

avaliação podem estar a serviço da libertação ou da dominação. No relacionamento 

entre professor e aluno tanto pode se dar uma relação dialógica como uma relação de 

poder de dominação. Mas o que acontece, na realidade, na sala de aula é uma relação 

de poder, de dominação, que prenuncia/denuncia/reproduz as relações entre operário 

e patrão. 

Freitas9  nos mostra que o poder está relacionado com a forma como a escola 

está  organizada  e  inserida  na  sociedade.  Se  a  relação  professor-aluno  na  escola  é 

permeada  de  antagonismos,  isso  pode  indicar  que  avaliação  está  sendo  utilizada 

como  um  mecanismo  de  poder  nas  mãos  do  professor  –  nesse  caso,  “de  fato  as 

práticas rotineiras de avaliação não são unicamente ações orientadas por conceitos 

de valor, mas, sobretudo, atos fundamentados no uso e abuso de poder” 10.

9FREITAS, L.C. A progressão continuada” e “A democratização” do ensino. In AVALIAÇÃO:Políticas e 
Práticas, (Orgs) VILLAS BOAS, B.M.F, SP, Papirus,s/d.
10BATTALOSO,  J,M,  É  possível  uma  avaliação  democrática?  Ou  sobre  a  necessidade  de  avaliar  
educativamente.  In. Avaliação como apoio a aprendizagem.  (org.) BALLESTER,M.Porto Alegre, Artmed, 
2003.
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A partir da contribuição de teóricos reprodutivistas, a escola é vista como um fator 

que contribui para a manutenção das desigualdades sociais. A avaliação, nesse contexto, 

passa a ser concebida e  utilizada como um instrumento (o principal)  que vai manter  e 

legitimar o poder da classe dominante e, conseqüentemente, a exclusão de muitos outros, 

considerados pelo sistema não qualificados, para justificar a exclusão (cf. Ludke in Maciel, 

2003).

Ora, como se explica que, através de uma mesma educação escolar, alguns atinjam 

postos de comando e outros o lugar de comandados? A explicação,  para esses teóricos 

reprodutivistas, pode ser encontrada em Althusser (1974), que considera a escola como um 

dos Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) utilizados pela classe dominante - talvez aquele 

que  tem  o  efeito  mais  marcante  sobre  os  indivíduos  –  para  impregnar/disseminar  a 

concepção de que uns são capazes/aptos para o exercício do poder, e outros não, a partir da 

classe social de onde provêm.  Para Bourdieu e Passeron (1975) e Bourdieu (2001), no 

entanto, a escola é tida como reprodutora da sociedade de classe ao considerar todos iguais, 

e, conseqüentemente, dessa forma, reforça a desigualdade existente: 

Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 
desfavorecidos,  basta  que  a  escola  ignore  no  conteúdo  do  ensino 
transmitido,  nos  métodos  e  técnicas  de  transmissão  e  nos  critérios  de 
avaliação  as  desigualdades  culturais  existentes  entre  as  crianças  das 
diferentes classes sociais: por outras palavras, tratando dos alunos como 
iguais em direitos e deveres o sistema escolar  é levado a sancionar as 
desigualdades iniciais perante a cultura (Bourdieu: 2001, p. 53).

A escola simula o desenvolvimento do educando por meio da avaliação, mas o faz 

de tal forma que desconsidera a realidade existencial, sua história, sua cultura, seus sonhos 

e suas perspectivas de vida, limitando-se a classificar esse educando numa escala bastante 

suspeita e limitada, do ponto de vista filosófico, sociológico, antropológico e, até mesmo, 

pedagógico, pois “se a avaliação não contribui para a aprendizagem é trabalho perdido, 

acima de tudo perverso” (Demo, 2002, 36). A avaliação, nesse caso, ao ser utilizada com a 

finalidade  de  medir  a  eficiência  do  sistema,  principalmente  através  de  parâmetros 

econômicos, acaba por se distanciar cada vez mais do processo ensino-aprendizagem, para 

exercer a função de controle social mediado pela prática pedagógica11. Bourdieu (2001, p. 

11Cf. Chauí in Estebam, 2002.
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220), em suas análises, conclui que: 

(...) depois de um período de ilusão e mesmo de euforia, os novos 
beneficiários compreenderam, pouco a pouco, que não bastava ter 
acesso ao ensino secundário,  para ter  êxito nele,  ou ter  êxito no 
ensino secundário para ter acesso às posições sociais que podiam 
ser alcançadas com os certificados escolares (...). 

Assim, a avaliação educacional, ao incorporar para si a tarefa de controle social, 

atende, sobretudo, à necessidade de selecionar e excluir, para garantir e manter o status quo 

dominante  existente.  É  preciso,  então,  refletir  sobre  as  conseqüências  dessa  relação  e 

repensar  a  ação  pedagógica,  dessa  feita  num contexto  de  libertação,  de  construção  de 

cidadania.

Para isso, há, também, que se pensar na articulação da avaliação com a formação 

pedagógica  dos  docentes,  técnico-administrativos  e  demais  envolvidos  no  processo  de 

ensino-aprendizagem. Pois tornar-se professor/educador 

Constitui um processo complexo, dinâmico e evolutivo que compreende 
um conjunto  variado  de  aprendizagens  e  de  experiências  ao  longo  de 
diferentes  etapas  formativas.  Não  se  trata  de  um  ato  mecânico  de 
aplicação  de  destrezas  e  habilidades  pedagógicas,  mas  envolve  um 
processo  de  transformação  e  (re)construção  permanente...  (Pacheco  & 
Flores, 2000, p. 45).

 Nesse  contexto,  a  avaliação  tem  que  ser  encarada  como  um instrumento  de 

desenvolvimento pessoal e profissional, resultado de (re)construções cotidianas – daí o seu 

caráter  formativo.  A  formação  pedagógica  e  a  avaliação  pedagógica  no  ensino  devem 

progredir  com  a  colaboração  dos  docentes,  dos  discentes,  do  segmento  técnico-

administrativo e das suas estruturas de representação. É preciso, então, "avaliar a avaliação" 

–  e,  nesse  sentido,  defendemos  a  participação  de  todos  esses  segmentos  no 

acompanhamento das experiências de avaliação. 

Inicialmente,  nos  defrontamos  com  alguns  impasses,  que  se  apresentam  com 

características emergentes e que necessitam de uma parada para refletirmos:

- O que estamos realizando em sala de aula? 

- Quais são os procedimentos didáticos utilizados para avaliar nossos estudantes e 

nossos professores?
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- Como poderíamos avaliá-los com mais precisão/convicção? 

- Quais são os registros (individuais) que podem, realmente, espelhar e comprovar a 

entrada do novo conhecimento adquirido no curso de formação?

Posteriormente,  outras  reflexões  são  acrescidas,  notadamente  aquelas  que  se 

referem aos  aspectos  subjetivos  da  avaliação:  Para  que  se  avalia?  Para  que  se  deveria 

avaliar? Como se avalia? Como se deveria avaliar? Com que objetivo vamos avaliar? - para 

formar pessoas ou futuros universitários? Para classificar e excluir alunos ou para ajudá-los 

a aprender?, Para humilhá-los com suas dificuldades ou incentivá-los com suas conquistas?

 É importante frisar que não existe resposta certa ou errada. A resposta, de fato, 

está na proposta pedagógica/no projeto pedagógico de cada escola. Se a opção é selecionar 

os melhores e excluir os outros, então a melhor saída é a boa e velha (e exclusiva) prova. 

Caso o compromisso seja no sentido de incentivar o aluno a enfrentar desafios, então a 

conversa muda de rumo: nesse caso, devemos avaliar e/para agir, pois somente avaliar não 

adianta, é preciso juntar os resultados da avaliação a ações sobre o ensino – aí estaremos 

dando a ênfase (necessária) no aprender e não no ensinar...

Para  que  isso  se  concretize,  é  preciso  conhecer  o  aluno.  Por  essa  razão, 

recomenda-se que,  em todo início (seja de ano, seja de atividade ou conteúdo a serem 

trabalhados), seja possível fazer uma avaliação diagnóstica de seus alunos. Somente a partir 

dela  será  possível  definir  que  competências  e  habilidades  deverão  ser  desenvolvidas 

durante o ano e qual o conteúdo necessário para isso. Fazê-la significa descobrir quais os 

conhecimentos que os alunos trazem dos anos anteriores, como utilizam essas informações 

no seu dia-a-dia, o que cada um consegue fazer sozinho e em que casos necessitam de 

ajuda. Essa é a avaliação com caráter formativo?

Comparando  com  uma  situação  cotidiana  –  ainda  que  de  forma  superficial  e 

“clínica”, mesmo sabendo que, na escola, não deve ser esse o enfoque – diríamos que quem 

vai à procura um médico está em busca de pelo menos duas coisas, um diagnóstico e um 

remédio para os seus males. Imagine sair do consultório segurando nas mãos, em vez da 

receita, um “boletim”, atestando um estado geral  de saúde nota 5 - e só! O que fazer? 

Doente nenhum se conformaria com isso...
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 E os alunos que recebem apenas uma nota no final de um bimestre, será que não 

se  sentem igualmente  insatisfeitos?  Se  a  escola  existe  para  ensinar,  de  que  vale  uma 

avaliação que só confirma "a doença", sem identificá-la ou apontar a sua cura? Pois assim 

como o médico, que ouve o relato dos sintomas, examina o doente e analisa exames, o(a) 

professor(a) também tem ao seu dispor diferentes recursos que podem ajudar a diagnosticar 

os “problemas” de sua turma e apontar saídas para esses problemas.???Novamente cabe, 

aqui, instituir a avaliação com o objetivo de formação!

A avaliação formativa é muito mais adequada ao cotidiano da sala de aula, pois é a 

partir das informações por ela obtidas que se planejam os conteúdos a serem trabalhados 

em sala de aula. De fato, limitar-se a fazer exames pontuais, com atribuição de notas e 

cálculo da média dos resultados, não mede a quantidade nem a qualidade do aprendizado: 

trata-se de um jeito velho (e ultrapassado) de enxergar o ensino, pois aprender é construir o 

seu próprio significado e não o encontrar as “respostas certas” dadas por alguém!
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