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Introdu~ão

A avaliação é parte integrante de nossas atividades cotidia-

nas, pois se olharmos ao nosso redor, detectaremos uma infinitude

de situações nas ouals as pessoas usam a avaliação. Por exemplo,

o dono do bar faz o balancete diário com o objetivo de determinar

seu lucro ou prejuízo. O proprietário do carro observa o consumo

diário - em termos de litros de gasolina - para ir ao trabalho e,

assim, determinar a Quantia de dinheiro gasto semanalmente.

Em ambos os casos, as informações coletadas permitem, tan-

to ao dono do bar Quanto do veículo, valoraras atividades executa-
das. No primeiro caso, o proprietário do bar poderá perguntar-se pela

adeouação da sua política comercial - trato com clientes, Qualidade

das mercadorias oferecidas, preços estabelecidos, formas de paga-

mento aceitas ete. No segundo exemplo, o motorista do veículo po-

derá perguntar-se sobre a adeouação do percurso escolhido - se é o

mais curto, se há melhores condições de tráfego, se possibilita menos

engarrafamento ete. - e do funcionamento do veículo - rotação do

motor, regulagem da injeção eletrônica, calibragem dos pneus ete.

A partir desses dois exemplos, podemos extrair algumas

conclusões sobre as principais características de um processo

de avaliação:

• Supõe a coleta de informações válidassobre a ativida-

dea ser valorada. O dono do bar e do carro coletavam

suas informações em termos de lucro ou prejuízo, no

primeiro caso, e gastos diários, no segundo caso;

• Pode supor o uso de algum tipo de ouenttttcsção.
Em ambos os casos realizava-se uma contagem mo-
netária - do lucro e dos gastos, respectivamente;

I Conferência apresentada na JS3 Reunião Científica da Associação Nacional
de Política e Admintstrsção da Educação (ANPAE), Seção Ceará (Quixadá,
28-29/3/2003).
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• Deve ser uma atividade sistemática, isto é, executa-
da em períodos regulares. O dono do bar e do carro
faziam suas observações diariamente;

• Possibilita a emissão de uma valoração sobre a ade-
ouação da atividade avaliada. O dono do bar pode-
rá saber se a sua política comercial é adeouada ou
não; o motorista poderá saber se o trajeto é o mais
econômico ou não ou se, por outro lado, o carro
necessita algum tipo de revisão;

• Permite a tomada de decisões. Tanto o dono do bar
Quanto o motorista estão, agora, em condições de to-
mar algum tipo de decisão sobre as suas atividades.

As conclusões extraídas das duas hipotéticas situações,
permitem-nos construir uma definição para o termo avaliação.
Poderíamos dizer Que se trata de um processo sistemático para
coletar informações válidas, ousntlticsdss ou não, sobre uma de-
terminada realidade ou atividade, permitindo, assim, sua valoração
e posterior tomada de decisões objetlvando sua me/horia ou aper-
feiçoamento (ANDRIOLA, 2000; BONNIOL & VIAL, 2001; DE
MIGUEL, MADRID, NORIEGA & RODRíGUEZ, 1994; HADJI,
2001; MARCHESI & MARTíN, 1998). A idéia de avaliação, oue
acabamos de consolidar em nossa definição, pode ser perfeita-
mente empregada na área educacional (INCE, 1998), conforme
tentaremos demonstrar, em seguida.

o Contexto Atual

Atualmente, no Brasil,vivemos um momento de visívelexpan-
são e generalização da avaliaçãoeducacional (ANDRlOLA, 1999a).
Como destaca Sobrinho (2000), a opinião pública nacional- orga-
nizações da sociedade civil, professores, pais de alunos ete. - os
responsáveispelos destinos da educação brasileira - Ministros, Se-
cretários Estaduais e Municipais de Educação ete. - e os próprios
discentes, já se conscientizaram de Queesseé o caminho maisapro-
priado para alcançarmos a tão almejada oualldade educacional.

Para exemplificar, podemos destacar oue os cursos de
pós-graduação sofrem, desde 1976, avaliações sistemáticas, Que
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objetivam julgar a sua Qualidade segundo critérios estabelecidos
a priori (AMARAL, 1999; BOSI, 2000; CASTRO, 200 I;
FERNANDES, 200 I). O ensino fundamental é submetido, des-
de 1988, a processos sistemáticos de avaliação, sob a responsa-
bilidade do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico
(SAEB). Em meados dos anos de 1990 iniciou-se a avaliação do
ensino médio, sob a denominação de Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). Nessa mesma época foi criado o processo de
avaliação do ensino superior, cujo nome oficial é Exame Nacio-
nal de Cursos, mas Que é conhecido popularmente como
PROVÁO. Todos esses processos avaliatívos estão sob a respon-
sabilidade do Ministério de Educação (MEC). No campo da edu-
cação profissional. podemos destacar o processo de avaliação
do Programa Nacional de Educação Profissional (PLANFOR), Que
foi executado pela primeira vez em 1996. Já no âmbito cearense,
destacamos o processo avaliativo denominado Sistema Perma-
nente de Avaliação Educacional do Estado do Ceará, mais co-
nhecido como SPAECE, implantado em 1992 e Que, a partir de
200 I, recebeu o nome de SPAECE-NET, já Que utiliza a famosa
rede internacional de computadores na coleta de dados.

Diante de tantos processos avaliativos, não causa nenhu-
ma surpresa a afirmação de Que, no Brasil, alcançamos uma certa
maturidade avaliadora. O termo maturidade revela certo grau de
progresso da nossa sociedade, pois nos damos conta de Que os
sistemas educativos representam uma das maiores empresas de
intervenção social. Sua atividade e seus produtos afetam, direta
ou indiretamente, a maioria dos membros da sociedade civil. Ava-
liar o seu funcionamento é algo de extremada relevância, já Que
uma enorme ouantldade de verba pública é utilizada para tal, de-
vendo, portanto, ser gerenciada e controlada, adeouadarnente, pela
sociedade civil (ANDRlOLA, 1999a).

Não obstante, estamos avaliando apenas uma parte do
amplo e complexo campo educativo: a aprendizagem dos alunos,
ou seja, o produto educativo. Devido a nossa pouca experiência
nessa área, em comparação com países como os Estados Unidos,
talvez seja um bom começo. Porém, temos Q!Jeenxergar e avaliar
outros fatores, Que incidem sobre a Qualidade educacional. tais
como: processos educativos usados pelos professores; liderança
dos gestores ek»: diretores; adeouação dos insumos disponíveis;
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oualífícação e remuneração docente, impacto das novas tecnologias
sobre o processo de ensino-aprendizagem; características
socioeconômicas-culturais dos aprendizes; ete. Feita essa peoue-
na ressalva, mencionaremos, a seguir, alguma idéias básicas sobre
o tema em foco: a avaliação da aprendizagem.

Avaliação da Aprendizage·m: Idéias Iniciais

De acordo com Andriola (I 999b), podemos considerar a
aprendizagem como uma mudança Qualitativa e estável.' ocorrida
nos processos cognitivos de memorização, compreensão, aplica-
ção, análise, síntese e julgamento, Quepode ser medida através de
procedimentos apropriados - p. ex.: uso de testes ou provas de
rendimento; Questionários; seminários; freouêncía de participação
durante as aulas ete. .

Essesprocessos cognitivos estão associados a determina-
dos conteúdos ou objetivos curriculares (LEMOS, 1993; RIBEI-
RO, 1993). Assim, por exemplo, o professor de português, através
do uso de um texto literário oualouer, poderá medir o grau de
consecução dos seguintes objetivos curriculares:

• Ser capaz de compreender um texto literário - exi-
ge-se o processo cognitivo de compreensão;

• Ser capaz de analisar os elementos explícitos ·de uma
mensagem - exige-se o processo cognitivo de análise;

• Ser capaz de sintetizar uma mensagem original em
uma segunda forma paralela e mais simples - exige-
se o processo cognitivo de síntese;

• Ser capaz de julgar o valor literário de uma obra,
com base em critérios pré-estabelecidos - exige-se
o processo cognitivo de julgamento.

No mencionado exemplo, o professor estará medindo o
grau no Qual os seus aprendizes alcançaram Quatro objetivos
educativos ou curriculares, Que estão associados a distintos pro-
cessoscognitivos, componentes da aprendizagem (COSTA, 1995).
Nesse âmbito, devemos perguntar-nos, sempre: como medi-Ias
sdeousdsmente? Quais os cuidados básicos Que devemos ter com
o processo de medida e avaliação da aprendizagem?
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Aprendizagem: Procedimentos e Cuidados Básicospara Medi-Ia

Procedimentos para Medi-Ia
Podemos afirmar Queum instrumento de medida da apren-

dizagem - prova ou teste - é algo de extremada relevância num
processo Que visa a comparação dos alunos. Quanto ao grau de
aprendizagem obtido (HADJI. 1994). Uma prova. Quando bem
concebida. é um instrumento de coleta e medida de informações.
Da sua aplicação surge um número. Que expressa uma relação
ouantítatíva entre o QueQueremos medir e a escala utilizada. Nes-
se caso. o educador precisa dessa informação numérica para:

• Obter uma visão global do desenvolvimento dos alu-
nos. Quanto ao alcance dos objetivos gerais e espe-
cíficos. propostos no início do período letivo;

• Avaliar a sua ação docente." a partir da Qualidade
. das respostas dos alunos .

.
Observamos, assim. oue uma prova tem como função "per-

guntar"ao aluno: o "Quê"e o "Quanto"aprendeu sobre um asunto
determinado. O "Quê"refere-se ao conteúdo avaliado; o "Quan-
to" reporia-se ao nível de conhecimento obtido (ANDRIOLA.
1999a). É necessário destacar. igualmente. Q!le as provas devem
possuír três características técnicas imprescindíveis:

• Possuam itens representativos de um determinado
conteúdo ou área (validade de conteúdo);

• Diferenciem aprendizes Que tenham níveis de co-
nhecimentos distintos (poder de discriminação);

• Sejam justas ou coüitsttvss no processo de medida
.da aprendizagem (estejam livres dapresença de DIF).

Por conta de sua relevância. essa última característica será
um pouco mais abordada. Iniciemos afirmando Quetodo processo
avaliativo deve respeitar um importantíssimo princípio: deverá ha-

2 Therrien (2002) destaca três dimensões epísternológícas da prática docen-
te: produtiva. Queaborda o trabalho como princípio educativo; política. Que
concebe a educação como ato político; pedagógica. Queconsidera seus au-
tores como profissionais da educação. isto é. produtores de saber com iden-
tidade própria (p. 9).
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ver igualdade de oportunidades entre os respondentes, no proces-
so de resolução dos itens.

O cumprimento desse último princípio tem sido ressaltado
pelas principais organizações reguladoras do uso dos instrumen-
tos de medida. no âmbito norte-americano (ANDRIOLA. 2002).
Em 1999. foram publicados os Critérios para 'aAvaliação Pedagó-
gica e Psicológica, cujo objetivo principal foi destacar ouatro ca-
racterísticas dos testes imparciais: 3

I. No caso das avaliações para medir o grau de eficá-
cia ou efetividade escolar. os conteúdos avaliados
pelos testes de rendimento devem estar previstos
nos curricula oficiais;

2. Os examinandos devem receber um tratamento jus-
to e eoültatívo durante todo o processo. avaliativo;

3. O tratamento justo supõe Que os examinandos de-
vem ter a mesma oportunidade para demonstrar os
conhecimentos oue possuem;

4. Os itens devem estar livres de víéses".
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A característica número I é algo muito simples de ser ve-
rificado: os itens devem haver sido elaborados respeitando os
currícula oficiais, isto é. não podem avaliar os conteúdos Que o
docente considere mais adeouados. senão acueles efetivamente
trabalhados em sala de aula. Devemos aclarar, uma vez mais, Que
se avaliará o Que está oficialmente previsto para ser ensinado. As-
sim, bastará comparar-se o conteúdo avaliado pelo item com os
previstos pelos currícula oficiais. através de uma análise lógica,
para Que tenhamos a certeza de Que a característica I - validade
de conteúdo - está sendo respeitada.

A característica 2 reflete a idéia de imparcialidade, através
do uso de dois termos oue são sinônimos: justiça e eoãidsdc.
Ambos pretendem enfatizar a necessidade de Que o processo de
avaliação seja o mais imparcial possível, para com todos os

3 No documento intitulado "Standards for Educationa/ànd P~chologica/ Testing',
utilizou-se o termo "test tairness ", Que traduzimos como teste imparcial.
4 Na parte 3.2 do texto serão destacados os cuidados básicos Que devem ser

adota dos durante o processo de elaboração dos itens para Que, assim, a

ocorrência de viéses seja minimizada.
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indivíduos examinados. Portanto, é necessário estabelecer normas
comuns, tais como: uso da mesma prova ou teste, igual tempo
para a resolução dos itens, mesmas instruções para a correta re-
solução dos itens ete. Em síntese, a característica 2 refere-se à
padronização das condições de aplicação dos testes.

Muito bem, saber se o teste possui as características 3 e 4
não é uma tarefa tão simples, como no caso das duas anteriores.
Teremos Que recorrer ao uso de procedimentos um pouco mais
sofisticados como, por exemplo, o estudo do Funcionamento Di-
ferencial do Item (DIF).5 Um dos inúmeros métodos para verificar
a presença do DIF em provas de rendimento é denominado Méto-
do Multidimensional de DIF (MMD). Esse procedimento estatísti-
co pode dar-nos pistas sobre a dimensionalidade do teste, isto é,
permite-nos saber ouaís os fatores Que estão sendo, de fato, me-
didos pelos itens. Assim, teremos informações fiáveis e válidas
para saber se o teste possui a desejável característica 3 - igualda-
de de oportunidades, entre os examinandos, na demonstração dos
conhecimentos adouírídos em sala de aula.

~a verificação da característica 4 - itens livres de viéses -,
pode-se afirmar, rotundamente, Q!.leos métodos para a detecção do
DIF são, nesse caso concreto, imprescindíveis. Em síntese, a presença
do DIF em itens componentes de provas de rendimento ocasionará
graves problemas à desejável característica de imparcialidade da me-
dida e, por conseguinte, poderá por em xeoue o próprio processo de
azaliação. Nesse âmbito, o procedimento para verificar a presença de
itens com DIF deverá ser a atividade final do próprio processo de
construção ou elaboração dos itens. A esta situação, é bastante apro-
priado o antigo adágio latino: "parva dntilla mágnum éxdlat inccndium"
(uma peouena centelha pode provocar um grande incêndio).

Cuidados Básicos para Medi-Ia

o processo de construção de um item, Que comporá uma
prova para medir a aprendizagem, deverá responder três indagações:

S A tese doutoral do autor abordou o estudo do DIF em provas de rendimen-

to, utilizadas no processo vestibular da Universidade Federal do Ceará (UFC)

em 2000.
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a. Qual o processo intelectual a ser avaliado? (dimen-
são psicologics);

b. Qual o seu nível de complexidade? (dimensão lógica!.
c. Através de Que tarefa pode ser avaliado? (dimensão

pec!agógica).

. \
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Com o objetivo de responder a estas Questões, Benjamin
Bloom desenvolveu uma taxonomia, Que enfatiza 'a existência de
mecanismos mentais (aspé;;;;pSiCQlógiCO)hicrár uicos (aspecto
lógic-;), QueS"ãc:utilizados durante o processo de resolução de
uma tarefa e2, ecífica (aspecto pedagógico). Assim, o. e1aborador '
de um instrumento de medida ~duglcional. deverá_conhecer os
processos psicológicos e a sua complexidade, identificando as ta-
refas Que possibilitam a sua efetiva utilização, segundo a área do
conhecimento a ser avaliada (SILVA. 1992; VIANA. 1982).

Nesse processo, alguns cuidados devem ser adotados pelo
elaborador de itens, dentre os ouaís destacamos:

a) Evitar Que o item tenha mais de uma-resposta corre-
ta: a opção correta deve conter todas as informa-
ções necessárias, para Que não haja dúvidas Quanto
à sua correção;

b) Atentar para Que os itens sejam indep.endentes: a
resposta a um determinado item não poderá dar pis-
tas para a resolução de outros itens;

c) Atentar para Que os itens não favoreçam o acerto
por exclusão: Quando essa situação se verifica, há a
perda da informação Que se pretendia obter com o
uso do item;

d) Empregar uma linguagem fiara e ada tada ao g.!au
de desenvolvimento dos aprendizes: a falta de clareza
gera ambigüidades e diminui o poder discriminativo
do item; termos rebuscados ou pouco familiares aos
aprendizes dílículta ;; resolução do item e pode in-
duzi-los ao erro; -

e) Evitar a inclusão de elementos não-funcionais: a pre-
, sença de gráficos, tabelas, figuras, palavrãs ou fra-
ses Que não contribuem, diretamente, para a seleção
da resposta, é responsável pelo incremento da Ire-
oüência de respostas erradas;
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I) Evitar as Questões baseadas em elementos de-
masiadamente específicos ou memorísticos: o co-
nhecimento de certos tipos de informações
memorísticas muito específicas, nem sempre pos-
sui valor educacional; ,

g) Adaptar a dificuldade do item ao grau de desenvolvi-
mento cognitivo do grupo: a fixação, a priori, da
dificuldade de uma Questão, é sempre subjetiva, con-
tudo, é possível realizar uma estimativa sobre a
mesma, considerando-se a faixa etária e o nível
socioeconômico dos respondentes;

h) Evitar a inclusão de elementos Quepossam sugerir a
resposta correta: um item contendo elementos
indicativos da resposta correta, torna-se muito fácil
e pouco discriminativo;

. j) Redigir todas as opções com aproximadamente a
mesma extensão;

j) Evitar redigir itens em formato negativo: é aconse-
lhável evitar a utilização de item no Qual se pede
para selecionar a resposta falsa ou íncorreja:

k) Redigir o enunciado dos itens em termos impessoais;
I) Proporcionar todas as informações técnicas neces-

sárias à correta resolução do item.

À Guisa de Conclusão

A elaboração de itens componentes de provas de rendi-
mento é um processo minucioso, Que exige a adoção de cuidados
técnicos, para Que não se corra o risco de eoufvocos. Nesse sen-
tido, a formulação tecnicamente adequada reouer. fTlill.QLrlgQr..em
togas os detalhes referente à elaboração, ao enungad~lkr.- .
nativas, como tentamos demonstrar. O enunciado, parte impor-'
tante do item ou Questão, determina o nível de habilidade cognitiva
Que será avaliado, desde processos simplórios, como a
rnernorízação, a mecanismos mais sofisticados, como a análise, a
síntese e a avaliação. Desse modo, a adeouada formulação dos
itens contribui,diretamente, para a validade do processo de medi-
ç1a..do...desempenho escolar.
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A construção das alternativas é uma tarefa complexa e,
portanto, exige maior domínio técnico. As alternativas incorretas
devem ser redigidas com aparência de resposta correta, mas sen-
do, inQ!iestionavelmente, incorretas. Devem atender à caracterís-
tica de plausibilidade, isto é, respostas incorretas Que guardam
semelhança em relação à situação ou outros elementos similares,
apresentados na opção correta. Devem exercer atração para os
examinandos Que não dominam as habilidades e conhecimentos
exigidos, ou oue têm conhecimento incompleto ou superficial so-
bre a temática avaliada.

Controlando todos esses fatores estaremos contribuindo
para Que o processo de medida da aprendizagem seja mais eQüi-
tativo, isto é, mais justo para com a enorme heterogeneidade de
características socioeconômicas-culturais dos avaliandos. Essaé
a verdade lnouestionável: acreditamos no valor da avaiiação, já
Que é um processo Que visa: (i) conhecer a realidade educado-
ns]; (ii) transformar e aperfeiçoar essa mesma realidade; (iii) con-
trtbuindo, por conseguinte, com a justiça social. Com base no
exposto, advogamos a ímplementação sistemática de processos
avaliativos educacionais, apesar da existência de obstáculos e
algumas limitações (ANDRIOLA, 200 I). Para finalizar nossa dis-
cussão, mencionarei outro antigo e sugestivo adágio latino:
Amícus Plsto, sed magis amíca véritas (Amigo de Platão, mas
mais amigo da verdade).
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