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RESUMO 

 
 

O texto problematiza a avaliação escolar apresentando breve contextualização 
histórica sobre as práticas avaliativas tradicionais. Assim, contrapõe avaliação 
estática à avaliação dinâmica e busca subsídios teóricos para a compreensão 
desses conceitos. A avaliação dinâmica é compreendida a partir da matriz histórico-
cultural, o que pressupõe a necessidade de utilizá-la como instrumento de 
diagnóstico do desenvolvimento intelectual dos alunos em situação de 
aprendizagem escolar, com o intuito de oferecer informações e sugestões 
importantes à posterior organização do ensino. Nesse sentido, apresenta-se 
investigação realizada em uma turma de sexto ano do Ensino Fundamental em 
Escola da Rede Estadual de Educação no município de Marmeleiro – PR com o 
objetivo de avaliar a dinâmica do desenvolvimento intelectual dos alunos em relação 
a conteúdos de Língua Portuguesa. A metodologia empregada valeu-se de pré-
teste, teste e re-teste assistido. Verificou-se que as provas assistidas foram 
sensíveis em identificar a variação de desempenho das crianças, mostrando-se 
adequadas para a avaliação dos alunos com diferentes necessidades educacionais. 
Conclui-se que a Avaliação Dinâmica pode constituir-se instrumento eficaz no 
diagnóstico do desenvolvimento em função da aprendizagem escolar. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: educação; ensino fundamental; aprendizagem escolar; 
avaliação dinâmica; teoria histórico-cultural. 
 

 

ABSTRACT 

 

The text discusses the school evaluation presenting brief historical background on 
the traditional assessment practices. Thus, opposed to the static evaluation and 
dynamic assessment seeks theoretical basis for understanding these concepts. 
Dynamic evaluation is understood from the historical-cultural, which means you need 
to use it as a diagnostic tool of the intellectual development of students in school 
learning situation, in order to provide important information and tips to the 
subsequent organization of teaching. In this sense, it presents research carried out in 
a class of sixth grade of elementary school in School State Network of Education in 
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the municipality of Marmeleiro - PR in order to evaluate the dynamics of intellectual 
development of students in terms of the contents of the Portuguese language. The 
methodology relied on pre-test, test-retest assisted. It was found that the tests were 
sensitive assisted in identifying the variation in performance of children, being 
suitable for the assessment of students with different educational needs. It is 
concluded that the Dynamic Evaluation can constitute an effective tool in the 
diagnosis of the development on the basis of school learning. 

 

KEYWORDS: education; elementary; school learning; dynamic assessment; cultural-
historical theory. 
 

 

AVALIAÇÃO ESCOLAR: UM TEMA POLÊMICO 

 

 

A avaliação escolar tem sido utilizada desde o seu surgimento no século xx 

como exame, nomeada posteriormente como teste, com o intuito de classificar e 

gerar descrições dos alunos de acordo com a sua capacidade e/ou dificuldade de 

aprendizagem. Para FACCI, EIDT e TULESKI (2006, p.103) “os testes avaliam as 

capacidades das crianças como se elas fossem desvinculadas de uma realidade 

histórica e cultural”. 

Os testes recebem críticas por não levarem em conta as interações sociais e 

as desigualdades sociais e culturais existentes. Assim, tornam-se falhos na medida 

em que verificam, através de sua padronização, apenas o que o aluno aprendeu e 

não como o mesmo chegou a tal resultado e quais aspectos interferem direta e 

indiretamente nos processos de ensino e aprendizagem. 

Para CAMPIONE (2002) os testes padronizados possuem dimensão estática, 

são elaborados a partir do pressuposto de que todas as crianças que são por ele 

avaliadas tiveram oportunidades iguais de aquisição dos conhecimentos avaliados 

em tais provas. Na medida em que tal pressuposto não é verdadeiro, quaisquer 

inferências derivadas desses testes são problemáticas e tendenciosas, pois nesse 

contexto, não informam o ensino, não oferecem diagnósticos necessários para a 

elaboração de programas educacionais que promovam a superação das dificuldades 

dos alunos.  

É preciso reconhecer que a ideologia da igualdade fundamentada na teoria 

inatista, muito presente na sociedade capitalista, contribui para a exclusão das 



pessoas em todos os campos, inclusive no direito à educação de qualidade, ao 

pressupor os fatores hereditários como imutáveis. Esta concepção está muito 

presente no campo educacional e na organização do ensino escolar. Conforme 

FACCI, EIDIT & TULESKI, (2006, p. 105). 

 

 

(...) sem uma referência ou parâmetro que permita ao professor elaborar 
planos de trabalho eficazes, este se sente desorientado e, muitas vezes, 
desobrigado de um investimento pedagógico diferenciado, pois se os testes 
medem funções inatas, consideradas como imutáveis ou irreversíveis, não 
haveria mais condição para um trabalho educativo.  

 

 

Constata-se, portanto, que o uso de práticas e instrumentos avaliativos 

padronizados tem gerado questionamentos e críticas. Nesse sentido, a avaliação 

escolar tem se configurado nas escolas como uma prática de exclusão, classificação 

e controle, ao enfatizar a aplicação de provas e testes, os quais identificam apenas o 

conhecimento que o aluno já possui.  

A avaliação, assim concebida, torna-se reducionista na medida em que 

atende a função quantitativa e autoritária como forma de aprovação ou reprovação 

do aluno, excluindo-o de procedimentos didáticos que possam reverter uma 

apropriação parcial ou inadequada de conteúdos. 

Em consonância com o reconhecimento dos limites dos testes tradicionais, 

mas conscientes das contingências históricas que permeiam o trabalho pedagógico, 

buscou-se subsídios teóricos para fundamentar a organização de procedimentos 

avaliativos com o intuito de verificar os processos de ensino e aprendizagem em 

uma turma do sexto ano do Ensino Fundamental.  

 

 

AVALIAÇÃO ESTÁTICA VERSUS AVALIAÇÃO DINÂMICA  

 

 

Como um dos componentes responsáveis pela qualidade do ensino, a 

avaliação vem gerando ao longo do tempo preocupação constante entre 

pesquisadores e profissionais da escola, pois a mesma, através de sua 

intencionalidade, tem como objetivo diagnosticar a aprendizagem e os níveis de 



desenvolvimento apresentados pelos alunos. 

No entanto, constatam-se na prática escolar processos avaliativos que se 

preocupam apenas em detectar o que o aluno já aprendeu, cumprindo apenas o 

papel de verificação e de atribuir uma nota, assumindo uma concepção 

classificatória. Em vez de ser utilizada como meio para obter informações sobre o 

potencial de aprendizagem do aluno e favorecer a organização do ensino, tornou-se, 

muitas vezes, um instrumento para medir, testar, classificar e decidir sobre a 

aprovação e reprovação dos mesmos.  

 Nesta perspectiva os termos testar (verificar um desempenho), medir 

(descrever um fenômeno do ponto de vista quantitativo) e avaliar (interpretar dados, 

obter um parecer utilizando critérios) são amplamente utilizados nas práticas 

avaliativas dos professores. Nem sempre se tem clareza sobre a importância e o 

direcionamento dos resultados obtidos através destes instrumentos avaliativos. 

Neste sentido, as técnicas de avaliação estática das quais os testes 

padronizados de QI são um exemplo, onde a interação entre professor/pesquisador 

e aluno/sujeito da pesquisa não é permitida, concentram-se no que a criança já sabe 

e, portanto, no produto da aprendizagem, e no que ela sabe fazer por si mesma. 

Essa prática avaliativa não valoriza e não leva em conta aquilo que o aluno é capaz 

de fazer, orientado ou auxiliado pelo professor, ignorando o contexto em que se deu 

o ensino e as estratégias utilizadas (DANIELS, 1995). 

A avaliação estática tradicional prima pela realização de testes padronizados 

onde o aluno/sujeito da pesquisa registra as respostas e o professor/pesquisador 

emite uma nota de forma quantitativa, favorecendo uma ideia superficial e ilusória de 

comparação entre os indivíduos ao desconsiderar as oportunidades de ensino e 

aprendizagem prévias, o papel da mediação no desenvolvimento intelectual e os 

processos cognitivos em vias de se desenvolver. 

Para SOBRINHO (2008) a avaliação deve ser dinâmica – inserida nos 

processos educacionais e sociais – com caráter prospectivo. Dessa forma, refletirá 

sobre processos, contextos, produtos, estruturas e metas, colocando em 

questionamento as práticas e ações pedagógicas, seus valores, políticas educativas 

e seus efeitos na formação dos sujeitos e da sociedade, visando transformações 

necessárias e desejadas. Entretanto, os procedimentos avaliativos não podem se 

restringir a instrumentos estáticos, ou simples controle e medida do já feito. 

Linhares caracteriza a Avaliação Dinâmica ou assistida como: 



(...) um conjunto de estratégias instrucionais utilizadas durante o processo 
de avaliação, a fim de garantir o fornecimento de ajuda, melhorando 
condições da situação de avaliação, para que o examinando possa revelar o 
seu desempenho potencial e possa atingir um grau crescente de autonomia 
em situações de resolução de problemas (LINHARES, 1995, p. 24). 
 

 

 

Consoante DANIELS (1995) afirma que a Avaliação Dinâmica pressupõe uma 

interação dinâmica entre professor e aluno, ao possibilitar a identificação de 

conhecimentos que não poderiam ser apropriados sem a intervenção do professor. 

Assim, tal modalidade proporciona maior ênfase sobre o processo do que sobre o 

produto da aprendizagem; se torna mais prospectiva do que retrospectiva; atribui 

ênfase na compreensão sobre como a criança aprende, mais do que sobre o que ela 

já aprendeu; visa investigar as estratégias utilizadas pelos alunos para aprender, 

contribuindo na organização das atividades avaliativas, vindo a fornecer dados 

relevantes para o diagnóstico da aprendizagem dos alunos.  

Dessa maneira, a avaliação assistida consiste em uma avaliação interativa a 

qual inclui o ensino durante o seu processo, fornecendo ajuda ao explorar o 

potencial do aluno que pode ser modificado por meio da aprendizagem mediada. O 

professor percebe as capacidades cognitivas emergentes do aluno, preocupa-se 

com a dinâmica do processo de avaliação para que o mesmo possa revelar níveis 

de desenvolvimento em vias de se realizar. 

 

 

AVALIAÇÃO E TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

De acordo com Vygotski (2001, p. 109) “(...) a aprendizagem da criança 

começa muito antes da aprendizagem escolar”. A criança entra em contato com o 

conhecimento antes de ir à escola, e isso deve ser levado em conta na organização 

do ensino escolar sistematizado. De acordo com o autor “todo processo de 

aprendizagem é uma fonte de desenvolvimento que ativa numerosos processos, que 

não poderiam desenvolver-se por si mesmo sem a aprendizagem” (VYGOTSKI, 

2001, p.115).  

Para a compreensão das inter-relações entre desenvolvimento e 



aprendizagem Vygotski (2001) distingue dois níveis: a zona de desenvolvimento 

atual e a zona de desenvolvimento proximal. O primeiro diz respeito à solução de 

maneira independente de problemas por parte da criança; o segundo remete à 

realização com o auxílio de colaboradores como adultos ou crianças mais 

experientes.  Nesse sentido, Vygotski afirma que “o que a criança é capaz de fazer 

hoje em colaboração, ela será capaz de fazer amanhã de forma independente” 

(VYGOTSKI, 2001. p. 331). 

Por meio da atividade colaborativa o professor tem a possibilidade de 

compreender e mediar os processos que estão em desenvolvimento no aluno para 

facilitar as atividades cognitivas que estão prestes a ocorrer, indicando caminhos de 

quais procedimentos poderiam ser utilizados para o melhor desenvolvimento dos 

alunos. Para DANIELS (1996, p. 234). 

 

 

[...] qualquer avaliação que não explore a zona de desenvolvimento 
proximal é apenas parcial já que só leva em conta as funções já 
desenvolvidas e não aquelas que estão em processo de desenvolvimento e 
que, por definição, só desenvolvem-se por meio da atividade colaborativa. 

 

 

No entanto, cabe ressaltar que as práticas escolares tendem a valorizar o 

desenvolvimento já consolidado, desconsiderando os processos em maturação; 

costuma-se priorizar, durante a avaliação, o resultado do processo e não como a 

criança chega à determinada resposta. Desse modo, a atividade mediada, que 

acontece por meio da intervenção do professor, colegas mais experientes e do uso 

de signos e instrumentos, pode influenciar positivamente nos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Assim, Pino (1992, p. 332) explica que:  

 

 

[...] a mediação é toda intervenção de um terceiro elemento que possibilita a 
interação entre os termos de uma relação. Esse elemento mediador seria o 
signo, que pode ser entendido como um instrumento social que permite 
conhecer e transformar a realidade. Pode-se então considerar que tanto as 
interações sujeito/objeto - relações epistemológicas - quanto às interações 
sujeito/sujeito – relações eminentemente comunicativas - não são 
imediatas, mas mediatizadas por instrumentos semióticos.  

 

 

Neste contexto, a prática pedagógica deve priorizar o futuro do 



desenvolvimento da criança, em vez de estar preocupada com o passado, por isso é 

importante que o professor identifique a zona de desenvolvimento proximal para 

que, ao considerar o nível de aprendizado em que o aluno se encontra com relação 

a determinado conteúdo escolar, prepare atividades com propostas desafiadoras 

que provoquem o desenvolvimento intelectual da criança (ROSSETTO, 2010). 

Desta forma, a organização do ensino deve tomar como ponto de partida o 

nível de desenvolvimento atual os alunos com relação aos conteúdos propostos, e 

como ponto de chegada, os objetivos da escola, que devem ser adequados à faixa 

etária e ao nível de desenvolvimento da criança ou grupo, observando as 

possibilidades dos mesmos, ou seja, o seu nível de desenvolvimento proximal. A 

escola tem o papel de fazer o educando avançar em sua compreensão de mundo a 

partir do desenvolvimento já consolidado e tendo como metas etapas posteriores, 

ainda não alcançadas (OLIVEIRA, 2005). 

Vygotski destaca a imitação como primordial para o processo de ensino e 

aprendizagem, não como cópia, ou processo mecânico, mas reconstrução, criação 

de algo novo e individual do que é observado nos outros, oportunizando realizar 

ações que vão além de suas capacidades (OLIVEIRA, 2005). Porém, “(...) só é 

possível a imitação de ações que estão dentro da zona de desenvolvimento 

proximal”. (OLIVEIRA, 2005, p. 63), pois a criança não conseguirá imitar situações 

que não é capaz de realizar, atividades que estão além de sua capacidade de 

desenvolvimento, em funções psicológicas que ainda não estão prontas. 

 Com o exposto, evidencia-se que a educação escolar é um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento qualitativo das potencialidades humanas. Para 

tanto, o processo avaliativo deve ser parte integrante, na medida em que promove a 

interação entre professor e alunos, servindo como meio para vislumbrar 

procedimentos metodológicos adequados à promoção da aprendizagem. 

 

 

A INVESTIGAÇÃO 

 

 

A investigação realizada envolveu uma turma do sexto ano do Ensino 

Fundamental de um Colégio Estadual do município de Marmeleiro - PR, com o 

objetivo de verificar o desenvolvimento intelectual de trinta alunos em conteúdos de 



Língua Portuguesa, especialmente verbo. Utilizou-se como instrumento avaliativo o 

procedimento de pré-teste, teste e re-teste assistido. 

 O pré-teste objetivou identificar os pré-requisitos básicos que os alunos 

necessitavam saber sobre o conteúdo que seria ministrado durante as aulas 

subsequentes. O teste buscou verificar a aprendizagem adquirida pelos alunos após 

a intervenção pedagógica e seguiu, nesta investigação, o modelo tradicional de 

resolução de problemas sem auxílio de mediadores. O re-teste assistido contemplou 

demonstrações, perguntas sugestivas, imagens, início de solução de problemas, 

ajuda e cooperação do pesquisador.        

O que ficou evidente durante a aplicação do pré-teste foi que a maioria dos 

alunos envolvidos apresentou dificuldades na resolução da avaliação. Nesse 

sentido, argumentavam que nunca haviam visto os conteúdos, que não sabiam e 

não conseguiam fazer. Houve alunos que ensaiaram respostas e perguntaram à 

professora como deveriam fazer. Três alunos leram a avaliação e a fizeram com 

desenvoltura nas questões dissertativas, embora respondessem aleatoriamente nas 

questões objetivas. Quatro alunos simularam estar empenhados na realização da 

tarefa, mas não a resolveram. 

Pode-se inferir que os diferentes níveis de desenvolvimento observados na 

turma de sexto ano trazem questões problemáticas para a organização do ensino, 

pois o que a professora considera um pré-requisito para a série atual ainda não se 

tornou uma zona de desenvolvimento efetivo para a maioria dos alunos. Dessa 

forma, pensa-se que a identificação de zonas de desenvolvimento proximais nas 

crianças em idade escolar e a derivação de ações pedagógicas a partir dos dados 

coletados exigem procedimentos específicos e recursos humanos condizentes.     

Durante a intervenção pedagógica a professora utilizou metodologias 

diferenciadas: explicação oral, questionamentos dirigidos à turma, imagens, tiras, 

atividades em grupo, resolução e correção de tarefas. A professora retomou o 

conteúdo e as explicações sempre que sentisse necessidade ou fosse solicitada 

pelos alunos.  

Após a intervenção da professora, na realização do teste, verificou-se que a 

maioria dos alunos apresentou-se mais confiante durante a realização das tarefas 

solicitadas e resolveu as mesmas com maior facilidade. No entanto, determinados 

alunos aparentavam insegurança e desinteresse e não conseguiram resolver as 

atividades por completo. 



Observou-se durante a aplicação do teste que os alunos realizavam a leitura 

silenciosa da avaliação e resolviam, inicialmente, as questões dissertativas. Houve 

alunos que terminaram a prova em poucos minutos e conferiam as respostas antes 

de entregar. Um aluno estava pintando as figuras da prova e não realizou a 

atividade. Outro aluno desenha as letras (não domina a leitura e a escrita).  

Enquanto alguns alunos terminam a avaliação no tempo estipulado (os que 

possuem média de desempenho satisfatório), outros possuem sérias dificuldades 

para resolver as atividades e tentam copiar dos colegas; ficam olhando a prova, 

fazem algumas suposições (que não tem relação com o conteúdo) na tentativa de 

acertar e respondem aleatoriamente as questões. Os dados com os resultados do 

pré-teste e do teste são apresentados na figura abaixo. 

Figura 1 - Proporção de acertos obtidos pelos alunos na realização do Pré-teste e do Teste. 

 
Fonte: Colégio Estadual de Marmeleiro 

 

 

Com base nos indicadores de desempenho dos alunos do sexto ano 

envolvidos na pesquisa, conforme figura acima, constatou-se na aplicação do pré-

teste que a maioria obteve rendimento abaixo do esperado, não dominando 

conteúdos básicos, considerados pré-requisitos necessários para o ano em que se 

encontram, demonstrando nível de desenvolvimento atual aquém do esperado, para 

os conteúdos que seriam ministrados pelo professor. 

 Verificou-se, ainda, que mesmo após a intervenção da professora e a 

aplicação do teste (no estilo padronizado, estático, tradicional) alguns alunos ainda 

não alcançaram desempenho satisfatório. Assim, fica evidente que o nível de 

desenvolvimento de cada criança à instrução é diferente e que o ensino nem sempre 

promove a aprendizagem de todos os alunos, sendo necessárias intervenções 

diferenciadas. 

Constatou-se, também, que as atitudes defensivas dos alunos influenciaram 

na realização dos testes. De uma forma geral, as crianças com histórico de 



insucessos escolares tendem a demonstrar desinteresse na realização das 

atividades propostas, observável por meio da desorganização dos materiais e 

desatenção às explicações da professora.  

Logo após o teste foi realizado o re-teste assistido com treze alunos que não 

obtiveram aprendizagem satisfatória na avaliação anterior. Durante o re-teste foram 

utilizadas imagens, início de solução para o aluno terminá-la, questionamentos e 

pistas. Ao utilizar mediadores, a maioria das crianças apresentou melhor 

desempenho, realizando quase que integralmente as avaliações. No entanto, 

apenas quatro alunos não obtiveram avanço significativo. 

No procedimento do re-teste assistido os alunos receberam a prova e não se 

detiveram a ler as questões. Por meio do emprego de imagens com ilustração de 

pessoas em ações cotidianas que remetiam ao sentido do verbo em estudo, alguns 

alunos diziam “entendi”; outras crianças esperaram por mais pistas e na sequência 

arriscavam uma reposta qualquer.  

Através do re-teste assistido busca-se diagnosticar o desenvolvimento 

proximal do aluno; a avaliação assim concebida não se preocupa apenas com o 

produto, mas com os indicadores do potencial de aprendizagem da criança, 

oferecendo sugestões de intervenção educacional para facilitar e melhorar o 

desempenho do aprendiz. No próximo gráfico foram tabulados apenas os dados dos 

alunos que participaram do re-teste assistido. 

Figura 2 – Indicadores de desempenho dos alunos durante a realização do Re-teste Assistido 

 
Fonte: Colégio Estadual de Marmeleiro 

 

 

Em relação ao re-teste assistido, os dados mostraram desempenhos 

favoráveis, demonstrando que os alunos se beneficiaram da assistência do 

professor/pesquisador. Dos treze alunos que realizaram o re-teste nove deles 

apresentaram avanço significativo, sendo sensíveis à mediação e melhorando seu 

desempenho.    



Em relação ao perfil dos alunos que não obtiveram desempenho considerado 

satisfatório, tanto no teste quanto no re-teste assistido, são alunos que possuem 

dificuldades acentuadas de aprendizagem. Um aluno, em especial, não domina os 

rudimentos da leitura e da escrita; tenta adivinhar o que está sendo solicitado e 

assim o registra, esforçando-se parcialmente para fazer. Devido à dificuldade na 

escrita, realizou a avaliação por meio da oralidade, mas, mesmo assim, o aluno não 

conseguiu dar respostas condizentes ao conteúdo solicitado. O aluno apresentava 

medo de falhar e atitude defensiva, cansaço e esquiva. 

Os demais alunos que apresentavam acentuadas dificuldades de 

aprendizagem solicitavam, durante o re-teste, mais pistas e, às vezes, pediam para 

repetir e na sequência registravam o que era solicitado, embora de forma 

equivocada. Nas questões dissertativas obtinham melhor desempenho. Porém, 

quando solicitados para relatar qual verbo correspondia à ilustração indicada, não 

conseguiam.  

Apesar das limitações assinaladas acima, esses alunos se beneficiaram das 

interações mediadas e melhoraram seu desempenho, embora inferior em relação ao 

restante da sala. Isso se coaduna com a ideia de que a criança em colaboração 

consegue resolver tarefas que atuam em seu nível de desenvolvimento proximal. De 

acordo com o grau de dificuldade, a criança não se beneficia da colaboração, pois a 

atividade proposta está distante das zonas de desenvolvimento atual e próximo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A avaliação dinâmica pode ser considerada uma modalidade adequada de 

diagnóstico da aprendizagem escolar, pois conforme os dados analisados 

anteriormente tal procedimento permite a identificação das estratégias empregadas 

pelos alunos na realização de tarefas bem como sugere possibilidades de 

organização do ensino de forma a provocar o desenvolvimento intelectual dos 

alunos. 

Ao analisar os dados coletados na pesquisa verificou-se que houve melhora 

no desempenho dos alunos se comparados o resultado do pré-teste e do teste 

realizado após a intervenção pedagógica, o que denota a importância do ensino 



escolar sistematizado na promoção do desenvolvimento humano. Ao avaliar o 

conhecimento prévio dos alunos constatou-se que os educandos apresentaram 

diferentes níveis de desenvolvimento em relação aos conteúdos de Língua 

Portuguesa elencados como pré-requisito pela professora da turma. Diagnosticou-

se, ainda, que os alunos com desempenho insuficiente durante o teste obtiveram 

resultados positivos com a aplicação de provas assistidas.  

A realização do re-teste assistido teve por objetivo avaliar o nível de 

desenvolvimento proximal dos educandos. Tal procedimento investigativo permitiu 

identificar estratégias de aprendizagem empregadas pelos alunos durante a 

resolução de questões-problema. Assim, concorda-se com Daniels ao afirmar que “é 

por meio da investigação da situação do adulto conduzindo o aluno na atividade 

cognitiva [...] que somos capazes de começar a entender como um aluno está se 

desenvolvendo e que estratégias poderiam ser úteis para facilitar um 

desenvolvimento mais profundo” (DANIELS, 1995, p. 237-238).  

Por sua vez, embora a presente pesquisa tenha demonstrado o resultado 

positivo da avaliação dinâmica, o professor/pesquisador observou limitações que se 

tornam entraves para sua efetivação na escola como o excesso de alunos por sala 

de aula e as dificuldades de atendimento especializado aos educandos com 

defasagem de aprendizagem ou de conteúdo nas atuais circunstâncias de trabalho.    
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