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Introdução

O educador americano Ralph Winfred Tyler foi um pensa-
dor de grande importância para a educação, principalmente no que 
concerne à avaliação e desenvolvimento do currículo. Antes de Ty-
ler, a avaliação era vista apenas como uma questão técnica para me-
dição dos resultados das aprendizagens que serviam sempre para 
comparação com outros grupos de alunos. Era muito forte a influ-
ência da psicometria1 e da docimologia2 que focavam nas medições 
e nos testes.

Com Tyler, a avaliação começa a contemplar uma descrição 
de até que ponto os alunos atingem os objetivos definidos; a quan-
tificação passou a ser um dos meios a serviço da avaliação em vez 
de um fim em si mesmo.

Compreendendo a relevância desta teoria, para o entendi-
mento histórico da avaliação e do currículo, é que este texto objetiva 
apresentar o modelo de avaliação do currículo de Tyler. Para atingir 
tal propósito, realizamos uma investigação qualitativa de cunho bi-
bliográfico fundamentada na obra Princípios Básicos do Currículo 
1  Psicometria- Psicometria (do grego psyké, alma e metron, medida, medição) é uma 
área da Psicologia que faz a ponte entre as ciências exatas, principalmente a matemá-
tica aplicada - a Estatística e a Psicologia. Sua definição consiste no conjunto de técni-
cas utilizadas para mensurar, de forma adequada e comprovada experimentalmente, 
um conjunto ou uma gama de comportamentos que se deseja conhecer melhor.
2 Docimologia – A palavra Docimologia, (do grego dokimé), que significa teste e foi uti-
lizada por Henri Piéron, em 1920, é o estudo sistemático dos exames, em particular do 
sistema de atribuição de notas e dos comportamentos dos examinadores e examinados.
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e Ensino de Tyler. Nesta obra ele identifica quatro questões fun-
damentais que devem ser respondidas quando se vai desenvolver 
quaisquer currículos ou planos educacionais, quais sejam: Que ob-
jetivos educacionais deve a escola procurar atingir? Que experiên-
cias educacionais podem ser oferecidas que tenham probabilidade 
de alcançar estes propósitos? Como organizar eficientemente essas 
experiências educacionais? Como podemos ter certeza de que es-
ses objetivos estão sendo alcançados? Nesse sentido, apresentamos 
cada um desses questionamentos trabalhados por Tyler. 

Assim, o nosso texto está organizado da seguinte forma: pri-
meiramente, trazemos um pouco da vida e obra de Tyler; em se-
guida, apresentamos o seu modelo de avaliação, trazendo a forma 
como ele compreende a educação, a avaliação, o currículo e o ensi-
no. E por fim, trazemos as nossas conclusões.

Vida E Obra De Tyler

Ralph W. Tyler (1902-1994) foi um educador americano que 
desenvolveu um modelo de avaliação de currículos e programas 
educacionais com foco nos objetivos. Nasceu no dia 22 de abril de 
1902, em Chicago. Era o sexto de oito filhos de uma família profis-
sional, o seu pai atuou como médico e depois tornou- se ministro. 
Cresceu em Nebraska, e teve que trabalhar desde cedo, aos doze 
anos trabalhou numa indústria de laticínios. Ao entrar para a fa-
culdade trabalhou como telégrafo durante o dia e como  operador 
para a ferrovia à noite. No ano de 1921, aos dezenove anos recebeu 
o seu diploma de bacharel pelo Doane College, em Creta , Nebraska. 

Tyler iniciou a carreira docente como professor de ciências 
em Pierre, Dakota do Sul . Em 1923, Tyler escreveu um teste de ci-
ências para alunos do ensino médio, que o ajudaram a ver as falhas 
dos testes de memorização. Obteve seu mestrado na Universidade 
de Nebraska, em 1923 e o seu Ph.D.  na Universidade de Chicago no 
ano de 1927.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dralph%2Bwinfred%2Btyler%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/South_Dakota&usg=ALkJrhhSALL1sowxZca4O_hHM1CE9C2G-w
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Em 1927, foi nomeado na Universidade de Carolina do Nor-
te, onde realizou uma um trabalho com os professores do estado 
para melhorar os currículos. Mais tarde, Tyler se juntou ao corpo 
docente da Universidade Estadual de Ohio, onde ele refinou sua 
abordagem inovadora para testes, ajudou os professores a melho-
rar o ensino e aumentar a retenção do alunato. 

Tyler também liderou a equipe de avaliação do Eight Year 
Study (1933-1941), um programa nacional, envolvendo 30 escolas 
secundárias e 300 faculdades e universidades, que abordou estrei-
teza e rigidez no currículo escolar.  

Após completar o seu trabalho com o estudo de oito anos, Ty-
ler formalizado seus pensamentos sobre como visualizar, analisar e 
interpretar o currículo e o programa de ensino de uma instituição 
educacional em sua obra  Basic Principles of Curriculum and Instruc-
tion (1949). O livro expôs uma estrutura aparentemente simples 
para a entrega e avaliação de ensino que consiste em quatro partes, 
que se tornou conhecida como a Justificativa Tyler. 

Tyler foi nomeado diretor-fundador do Centro de Estudos 
Avançados em Ciências Comportamentais em 1954 e manteve essa 
posição até 1967. O centro foi originalmente concebido como um 
projeto de cinco anos, mas depois tornou-se uma instituição inde-
pendente em curso que acabaria por afirmar ter apoiado mais de 
2.000 cientistas e estudiosos. Ralph Tyler também contribuiu para 
agências educacionais, como o Conselho Nacional de Ciência, Pes-
quisa e Painel de Desenvolvimento do Departamento de Educação 
dos EUA, o Conselho Consultivo Nacional de Crianças Desfavore-
cidas, a Fundação de Pesquisa de Ciências Sociais, o Instituto das 
Forças Armadas e da  Associação Americana para o Avanço da Ci-
ência. Ralph Tyler também serviu a Associação para Supervisão de 
Desenvolvimento Curricular (ASCD). 

Tyler aposentou-se em 1967 no Centro de Estudos Avan-
çados, entretanto manteve uma vida ativa participando como 
professor e como membro de comissões, comitês, e fundações.  
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Ele aconselhou muitos países sobre avaliação e currículo, dentre 
eles, Gana, Indonésia, Irlanda ,Israel e Suécia . Tyler morreu em 18 
de fevereiro de 1994, no Centro de Saúde de São Paulo, em San Die-
go, vítima de câncer.

Modelo de Avaliação do Currículo de Tyler 

Ralph Winfred Tyler foi autor de grande repercussão que 
influenciou teóricos que o sucederam, principalmente o de Ham-
mond (s/d), Metfessel e Michael (1967), B. S. Bloom (1970) e o de 
Provus (1973), como também o pensamento de Stake (1967) na 
construção de um modelo neo-tyleriano. Embora Tyler tenha sido 
aceito por estes autores, fora criticado por outros, como Cronbach, 
Scriven, Hamilton e Parlett. 

Lembramos que o pensamento de Tyler foi fundamentado 
na Administração Científica orientada para a sistematização, a efi-
ciência e a produtividade. Também foi fortemente influenciado pe-
los testes de inteligência de Alfred Binet (1905).

Tyler é responsável pelo primeiro grande estudo de avalia-
ção longitudinal- o Eight Year Study, realizado no período de 1933 a 
1941 pela universidade de Ohio, que “procurou responder ao ques-
tionamento da eficácia da escola tradicional em relação à escola se-
cundária progressista”. (VIANNA, 2000, p.49)

Tyler se refere aos programas educacionais e diz que mui-
tos deles “não têm objetivos claramente definidos” (TYLER, 1976, 
p.3), mesmo considerando que os professores têm muita cultura e 
que desenvolvem um excelente trabalho educacional, o autor afir-
ma que muitos “não têm uma concepção clara das metas” ”(TYLER, 
1976, p.3).

O modelo de desenvolvimento de currículo tyleriano deu um 
lugar de destaque à avaliação que é vista como “um processo de es-
tabelecimento da comparação entre desempenhos e a concretiza-
ção de objetivos instrucionais pré-definidos” (VIANNA, 2000, p.26).
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Na introdução da obra Princípios Básicos do Currículo e 
Ensino(1949)3, Tyler identifica quatro questões fundamentais que 
devem ser respondidas quando se vai desenvolver quaisquer currí-
culos ou planos educacionais, quais sejam:

1. Que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir?
2.  Que experiências educacionais podem ser oferecidas que 

tenham probabilidade de alcançar estes propósitos?
3.  Como organizar eficientemente essas experiências edu-

cacionais?
4.  Como podemos ter certeza de que esses objetivos estão 

sendo alcançados? (TYLER, 1976, p.2)

Os princípios de Tyler são essencialmente uma elaboração e 
explicitação dessas fases. (KLIEBARD, 2011). Lewy (1979 apud Lima, 
2008, p.507) representa o modelo tyleriano da seguinte forma:

FIGURA 01: Modelo de Avaliação de Tyler segundo Lewy (1979)

OBJETIVOS EDUCACIONAIS

EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM  EXAME DOS RESULTADOS 

FONTE: LIMA, 2008, p.507

De acordo com Kliebard (2011, p.24) “a fase mais crítica, 
nessa doutrina, é, obviamente, a primeira, já que todas as demais 
decorrem e se fundamentam no enunciado dos objetivos”, percebe-
mos isto nas próprias palavras de Tyler (1976) todos os aspectos 
do programa educacional são meios de realizar objetivos educacio-

3 Programa elaborado por Ralph Tyler, para a disciplina Educação 360, na Universi-
dade de Chicago e que foi posteriormente publicado sob o título: Basic Principles of 
Curriculum and Instruction (1949).

a c

b
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nais básicos. Por isso, “a fim de estudar de maneira sistemática e 
inteligente um programa educacional, devemos começar por deter-
minar claramente quais são os objetivos educacionais colimados ” 
(TYLER, 1976, p.3). Portanto, as concepções de educação e de ava-
liação estão intrinsecamente relacionadas aos objetivos. 

O livro Princípios Básicos do Currículo e Ensino (1949), su-
gere métodos para estudar as questões acima propostas e procura 
encarar um programa de ensino como um instrumento eficiente 
de educação. Essas perguntas apresentadas por Tyler constituem 
o processo de elaboração do currículo em quatro fases: enunciar 
objetivos, selecionar experiências, organizar experiências e avaliar, 
fases estas que constituem cada capítulo da sua obra.

No primeiro capítulo da obra quando se refere a quais objeti-
vos educacionais Tyler diz que no momento da seleção dos objetivos, 
devemos ter o cuidado de não selecionarmos um número grande de 
objetivos, pois é melhor visar um número pequeno de objetivos uma 
vez que os objetivos vão gerar padrões de comportamento e isto de-
manda tempo, portanto, é melhor que sejam atingíveis. É necessário 
também que os objetivos passem por vários crivos, como de espe-
cialistas da área de filosofia e psicologia, a fim de eliminar os menos 
importantes e os contraditórios. O autor também chama a atenção 
para a coerência que deve haver entre os valores básicos do progra-
ma e os objetivos propostos. Tyler defende que 

A mais útil maneira de formular objetivos é expressá-los em 
termos que indiquem tanto a espécie de comportamento a 
ser desenvolvida no estudante, como o conteúdo ou área 
de vida em que deve operar esse comportamento. (TYLER, 
1976, p. 42)

Quando discute sobre que objetivos a escola deve procurar 
alcançar Tyler apresenta várias formas, como: o estudo dos pró-
prios alunos como fontes de objetivos; o estudo da vida contempo-
rânea fora da escola; a sugestão sobre objetivos fornecida por es-
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pecialistas em disciplinas; e por fim, o autor discute como formular 
objetivos de modo que sejam úteis na seleção de experiências de 
aprendizagem.

O ponto de vista adotado por Tyler é o de que nenhuma fonte 
isolada de informação é adequada para fornecer uma base para de-
cisões amplas e criteriosas sobre objetivos da escola.

No segundo capítulo, que trata de como selecionar experiên-
cias de aprendizagem que possam ser úteis na consecução desses 
objetivos, Tyler estabelece princípios gerais na seleção de experiên-
cias de aprendizagem e ilustra as características das experiências 
de aprendizagem úteis à consecução de vários tipos de objetivos.

De acordo com Tyler (1976), os princípios gerais na seleção 
de experiências de aprendizagem são:

I. a fim de ser alcançado um certo objetivo, o estudante deve ter 
experiências que lhe deem oportunidade de praticar a espécie 
de comportamento implicada pelo objetivo;

II. as experiências de aprendizagem devem ser de tal natureza 
que o estudante obtenha satisfações em seguir a espécie de 
comportamento implicada pelo objetivo;III – as reações que se 
tem em vista da experiência devem estar incluídas no âmbito 
da possibilidade para os estudantes aos quais se destinam; 

IV. existem muitas experiências particulares suscetíveis de serem 
usadas para atingir os mesmos objetivos educacionais;

V. a mesma experiência de aprendizagem produzirá, via de regra, 
diversos resultados,  alguns até negativos. 

Se por um lado Tyler aconselha que os objetivos devem ter 
um número limitado, por outro afirma que não é necessário que o 
currículo prescreva um conjunto determinado e limitado de experi-
ências de aprendizagem. A escola poderá desenvolver uma grande 
variedade de experiências para os seus alunos. 

Sobre o planejamento das experiências, Tyler diz que ela se 
constitui em um processo criativo, pois, 
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O fato de serem muitas as experiências de aprendizagem 
que podem ser usadas para alcançar um determinado ob-
jetivo e de que as mesmas experiências pode, muitas vezes, 
ser usada para alcançar diversos objetivos, significa que o 
processo de planejamento das experiências não é um mé-
todo mecânico de estabelecer experiências prescritas de 
modo definido para cada objetivo particular. 

Tyler ainda ilustra neste capítulo características das expe-
riências de aprendizagem as quais podem ser : experiências úteis 
para desenvolver a capacidade de pensar; experiências úteis na ob-
tenção de informações; experiências úteis no desenvolvimento de 
experiências sociais; e, por fim, experiências úteis no desenvolvimen-
to de interesses.

Tendo discutido sobre quais objetivos selecionar, depois 
como fazer para atingir estes objetivos por meio de experiências 
educacionais, Tyler apresenta no terceiro capítulo uma discussão 
sobre como podem ser organizadas as experiências de aprendiza-
gem. Ele afirma que a organização de ensino deve ser feita horizon-
talmente e verticalmente, para tanto, estabelece alguns critérios 
(continuidade, sequência e integração) e alguns elementos a serem 
organizados ( conceitos, valores e aptidões). 

A continuidade se refere à reiteração vertical dos elementos 
curriculares importantes, por isso, faz-se necessário que eles sejam 
repetidos várias vezes em diferentes fases do curso.

A sequência refere-se à continuidade mas vai além desta. 
Tyler afirma que a experiência sucessiva deve partir da anterior, 
aprofundando-se.

A integração é a relação horizontal das experiências curri-
culares. A organização dessas experiências deve ser tal que elas 
ajudem o estudante a obter uma visão cada vez mais unificada e a 
unificar o comportamento em relação com os elementos tratados.

Ao serem identificados os princípios importantes de organi-
zação, é necessário certificar-se de que os critérios de continuida-
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de, sequência e integração se aplicam às experiências dos alunos, 
e não da maneira pela qual as coisas podem ser encaradas por al-
guém que já possua o domínio dos elementos a serem aprendidos.

No quarto capítulo, Tyler apresenta como se pode avaliar a efi-
cácia de experiências de aprendizagem. Assim, o autor traz procedi-
mentos de avaliação e discute sobre o uso dos resultados da avaliação.

 O processo de avaliação consiste essencialmente em deter-
minar em que medida os objetivos educacionais propostos estão 
sendo atingidos pelo programa do currículo e do ensino. Uma ava-
liação educacional envolve pelo menos duas apreciações: uma na 
fase inicial do programa educacional e outra na ocasião posterior 
de modo que as mudanças possam ser percebidas. A primeira fase 
da avaliação prende-se à definição clara de objetivos.

Quanto ao uso dos resultados da avaliação, Tyler nos diz que 
toda avaliação deve voltar-se para fornecer dados que permitam 
identificar os pontos fracos e os pontos fortes de um currículo ou 
programa. Conhecendo-se esses aspectos, podemos testá-los e usar 
os testes para a melhoria do currículo e/ou do programa de ensino.

Vianna (2000) apresenta os pontos-chaves do modelo de 
avaliação proposto por Tyler que são:

1) A educação é um processo que visa criar padrões de con-
duta, ou a modificar padrões anteriores, nos indivíduos;

2) Os padrões de conduta desenvolvidos na escola são, na 
realidade, os objetivos educacionais;

3) O êxito de um programa educacional, verificado através 
da avaliação, depende da concretização desses objetivos;

4) A avaliação deve incidir sobre o aluno, como um todo, 
nos seus conhecimentos, habilidades, modos de pensar, 
atitudes e interesses, sem se concentrar em apenas ele-
mentos isolados, como, na realidade, nos dias fluentes.

5) A avaliação pressupõe diversidade de instrumental para 
avaliar múltiplos comportamentos, não devendo ficar 
restrita, apenas, a exames escritos, como geralmente 
ocorre.
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6) A avaliação não se concentra apenas no estudante [...], 
não é um ato isolado, mas um trabalho solidário que deve 
envolver, além de alunos, claro, os professores, adminis-
tradores e, sem sombra de dúvida, os próprios pais, que 
devem ter voz ativa no processo. (VIANA, 2000, 52-53)

Percebemos então que Tyler baseia seu modelo em objetivos 
comportamentais, buscando identificar a avaliação do rendimen-
to escolar, da eficiência das escolas, pontos críticos dos programas, 
afim, de melhorá-los, aperfeiçoa-los. Conforme Worthen (2004, 
130), a avaliação para Tyler compreende “o processo de determi-
nação da medida em que os objetivos de um programa são realmen-
te alcançados”, ou seja, meio de verificar se os objetivos definidos 
(curriculares e instrução) estão sendo concretizados na prática. 

Desta forma, Tyler defende que as funções da avaliação são:

1. proporcionar subsídios para uma análise crítica da ins-
tituição; 2. Possibilitar o aprimoramento dos programas; 
3. Covalidar as hipóteses formuladas na estruturação dos 
novos currículos; 4.Orientar o estudante, mais do que trans-
mitir conteúdos; 5.Visa a uma tomada de decisão, que envol-
ve professores, administradores, pais e os próprios alunos; 
6.Serve de nexo entre a sociedade, que passa a ser informada 
dos problemas e pode intervir, superando-os. (VIANA, 2000)

Isso faz com que as formas de atuação da sua abordagem de-
monstrem o sucesso operacional do currículo, apontando em que 
elementos devem ser corrigidos; mas também orienta seguramen-
te o aluno em todo seu processo escolar, sobretudo a medida do 
rendimento escolar que faz parte do complexo processo de avalia-
ção. Para determinação da medida, organizou sua abordagem em 
sete passos, sendo eles:

1. Estabelecer metas ou objetivos gerais; 2.Classificar as me-
tas ou objetivos; 3.Definir os objetivos em termos comporta-
mentais; 4. Encontrar situações em que é possível mostrar 
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que os objetivos foram alcançados; 5. Criar ou selecionar téc-
nicas de mensuração; 6.Coletar dados relativos ao desempe-
nho; 7.Comparar os dados do desempenho com os objetivos 
formulados comportalmente.” (WORTHEN, 2004, 130).

Outra referência importante desse modelo é triar as metas 
antes de aceitá-las no processo de avaliação, buscando uma fun-
damentação filosófica, social e pedagógica; isso dará condições de 
escolher somente as metas potenciais. Outra recomendação é que 
os professores deixem claro o que pretendem dos seus alunos, para 
que estes apresentem respostas positivas às demandas da escola, 
todavia de forma solitária.

Mas essa abordagem de avaliação proposta por Tyler sofreu 
algumas críticas quanto à ideia de que avaliação verifica a concre-
tização dos objetivos propostos, a congruência entre resultados e 
objetivos; metodologia é de análise quantitativa; educar consistiria 
em gerar e/ou mudar padrões de comportamento; o currículo deve 
ser construído com base na especificação de habilidades desejáveis 
expressas em objetivos a serem alcançados. Dentre as críticas ao mo-
delo de Tyler, trazemos Cronbach, o autor afirma que uma avaliação 
consequente exige uma coleta diversificada de informações para que 
seja viável uma descrição dos currículos ou programas educacionais 
e possam ser identificados os elementos que devem ser aprimorados; 
e Scriven diz que a restrição às avaliações baseadas exclusivamente 
em objetivos não possibilitarem o julgamento do valor e do mérito 
dos objetivos (Viana 2000, 55). Mesmo com essas críticas o modelo 
de Tyler focado em objetivos, foi seguido e refinado por outros auto-
res, dentre eles Metfessel e Michael (1967) e Malcom Provus (1973), 
bem como o surgimento das taxonomias de Bloom e Krathwohl.

Conclusão

Conforme apresentamos Tyler estudioso educador america-
no trouxe importantes contribuições para avaliação e para o cur-
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rículo; sua ideia de trabalhar com objetivos, provocou rupturas na 
forma de ver a avaliação, não como um momento de testagem, um 
fim em si mesmo, mas como uma descrição, como meio para es-
tabelecer comparações entre os desempenhos e efetivar objetivos 
instrucionais. 

Desta forma, percebemos que seu modelo de avaliação pos-
sibilita a escola uma forma mais clara de avaliar os programas edu-
cacionais, como também saber quais conhecimentos, habilidades 
e atitudes os estudantes deveriam desenvolver no processo de 
aprendizagem, favorecendo assim um olhar, um acompanhamento 
mais próximo do docente, se estariam atingindo ou não os propósi-
tos dos objetivos educacionais.

Com esse olhar na melhoria do programa ou curso e desem-
penho dos discentes proposto na avaliação por objetivos, Tyler 
também defendeu que para qualquer instituição educacional criar 
o currículo de seus programas, ela deveria responder às quatro 
fundamentais que focavam nos objetivos. Com essas respostas, a 
escola teria em mãos a chave para estruturar o currículo e desen-
volver programas educacionais mais compatíveis com a realidade, 
contextualizados e coerentes com o cenário apresentado. Mas esse 
processo de definir claramente os objetivos educacionais é desa-
fiante, pois se não estabelecemos com precisão, grau de importân-
cia e quantidade adequada de objetivos para serem desenvolvidos, 
comprometeremos todos os demais aspectos, aprendizagem e re-
sultados. Assim, construir currículo e efetivá-lo passa por fases que 
devem ser respeitadas e criteriosamente bem elaboradas, como 
enunciar objetivos, selecionar experiências, organizar experiências 
e avaliar; além disso, os conteúdos devem ser organizados de ma-
neira contínua, sequenciada e integrada para que dominem grada-
tivamente conforme grau de complexidade.

Outro ponto fundamental da racionalidade curricular de Ty-
ler é o valor dado às experiências de aprendizagem. Para esse autor, 
os estudantes devem ser levados a vivenciarem diferentes tipos de 
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experiências úteis para alcançar os objetivos pré-definidos; elas de-
vem proporcionar diversas práticas, reações, comportamentos que 
levarão em resultados variados, mas com intuito de atingir os mes-
mos objetivos educacionais. Por isso a importância da escola pro-
porcionar experiências aos estudantes que os levem a pensar, obter 
informações, desenvolver relações sociais e interesses individuais.

Portanto, o modelo de avaliação de Tyler e seus princípios 
curriculares mesmo sendo criticados por alguns teóricos, foi consi-
derado referência nos modelos de avaliação até hoje, pois o intuito 
dessa proposta vai para além da obtenção de objetivos, mas prin-
cipalmente identificar o rendimento do estudante, a eficiência da 
escola, aspectos críticos dos programas com intuito de melhorá-los.
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