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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Professor PDE: Plínio Fortes Alcântara Filho  

Área do PDE: Agricultura 

N R E: Jacarezinho 

Escola de Implementação: Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola 

“Mohamad Ali Hamzé” 

Publico objeto da intervenção: Docentes . 

 

2 APRESENTAÇÃO 

A avaliação é um tema pertinente nas atuais discussões pedagógicas pois, a 

realidade dos tempos atuais nos mostra uma sociedade em constante mutação, 

diversificada e globalizada, uma vez que vivemos a era da informação e as pessoas 

acompanham ou sofrem as influências de tais movimentos.  

A situação vivida hoje no sistema escolar em termos de avaliação é muito 

problemática e tem profundas raízes, e este não é um problema de apenas uma 

disciplina, curso, série ou escola, mas sim, é um problema de todo sistema 

educacional inserido em um sistema social que impõe certas práticas.  

A era que vivemos hoje exige uma ressignificação das práticas educativas, 

voltando-se à formação e educação de novos sujeitos críticos e conscientes de sua 

cidadania. 

 Assim sendo, o presente trabalho busca um estudo mais aprofundado acerca 

da avaliação hoje praticada nas escolas e de que forma esta pode ser melhorada. 

 

2.1 CENÁRIO HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA NO BRASIL 

 

Da mesma forma que o cenário contemporâneo, ao longo da história 

brasileira, o processo de avaliação pedagógica esteve permeada de características 

distintas. Segundo Comis (2006) o início se deu com a educação dos jesuítas, cuja 

educação era excessivamente centrada no universalismo, onde a proposta era 

afastar os alunos da realidade do mundo, cujo resultado era uma postura formal e 

ineficiente para a prática cotidiana. Foi por intermédio desta educação que foi 
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instituída uma forma singular de avaliação.  Romanelli (apud PARO, 1986, p. 56) faz 

a seguinte menção em relação à educação dos jesuítas: 

 
[...] o plano de instrução dos Jesuítas continha embasamento consistente 
no “Ratio Studiorum”, cujo ideal era a formação do homem universal, 
humanista e cristão. Logo a educação almejava efetivar um ensino de 
caráter humanista e cultura geral, este era indiscutivelmente enciclopédico 
e alheio à realidade de vida do Brasil - Colônia. 
 

Reforça Comis (2006) que de meados do século XVI até meados do 

século XVIII, a educação brasileira não contava com uma estrutura sistêmica de 

avaliação pedagógica, neste ponto de vista observa Aranha (1989): “[...] o ensino 

jesuítico possuía uma metodologia específica tendente à consideração de exercícios 

de fixação que era efetivada por práticas repetitivas, cujo objetivo era a 

memorização”. Ou seja, quanto maior à memorização dos dados ou das informações 

maior era a mensurabilidade avaliativa do aluno.  

Comis (2006, p. 137) discorre acerca desta dinâmica pedagógica:  

Os melhores alunos auxiliavam o professor a tomar lições de cor dos outros, 
recolhendo exercícios e tomando nota dos erros e de faltas diversas, e eram 
chamados de decuriões. As classes inferiores repetiam lições da semana 
todos os sábados. Daí, a expressão “sabatina”, utilizada durante muito tempo 
pra indicar formas de avaliação.  

 

Está patente, que os objetivos didáticos que compunham esta proposta de 

ensino/aprendizagem, recorre à figura do docente, como responsável pelo método e 

a forma de estudo a ser aplicada, basicamente apoiados em aulas expositivas, com 

a valorização da repetição e a competição, dissimulada entre alunos.  

Constata-se desta forma de avaliação que era vazia de fundamentos de 

aprendizagem, pois a absorção de informações por meio de memorização não 

representa a aquisição de conhecimento, mas sim de dados que, se não 

trabalhados, vão ser obliterados com o passar do tempo. Está evidente, portanto, 

desta forma de avaliação que o único pressuposto inerente a ela era o de disciplinar 

a absorver informações.  

Destaca ainda Comis (2006) que a educação neste contexto diferenciava-

se entre classes sociais, fazendo com que se tornasse elitista, outrossim, 

transformada em um instrumento de controle social, cuja finalidade era a 

transmissão de uma cultura geral, universalidade e reprodutivista, anulando a oferta 

de um conhecimento que propiciasse a percepção da realidade e da vida dos 

alunos.  
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Com o fim do Brasil - Colônia, de acordo com Niskier (Apud COMIS, 

2006), e com o advento da primeira Constituição da Monarquia, em 1824, a 

educação passou a ser regulamentada por ela. Contudo, tal documento previa que o 

fornecimento da educação primária era responsabilidade compulsória do Estado a 

todos os indivíduos, a realidade observada foi oposta, uma vez que a educação 

continuou sendo prerrogativa das elites, pois não houve um esforço do Estado em 

proporcionar a educação primária de modo a satisfazer a demanda real da 

Monarquia. Barros Júnior (2001, p. 16) destaca sobre o referido período: 

 
As modificações ocorridas no setor educacional culminaram com a lei do 
Ensino Primário, (promulgada a 15 de outubro de 1827) determinando que 
fossem criadas escolas de primeiras letras e escolas de meninas nas 
cidades e vilas mais populosas. Outra inovação advinda foi o Ato Adicional 
de 1834, que descentralizou o ensino, atribuindo às províncias o encargo 
da educação elementar e secundária, e ao governo central o encargo das 
“pseudo” escolas superiores existentes.  
 

Ao que se refere à avaliação neste período da História, menciona-se que 

não era sistemática e bem precária, pois não havia uma forma regular de avaliação 

e nem uma forma determinada de realizá-las.  

O aspecto sistematizado e contínuo do processo ensino/aprendizagem 

somente foi ter a sua primeira configuração após a Proclamação da República, 

submetendo a educação ao contexto burocrático, onde os exames passaram a ter 

especificidades representadas pelas provas orais, escritas e práticas.  

Na forma de ensino tradicional, no ensino primário público, destaca Souza 

(apud COMIS, 2006) tinha por expectativa ser um ensino de prestígio e qualidade, 

bem como ser severa e rigorosa.  A efetivação destas propostas estava apoiada no 

processo de avaliação realizadas por meio de exames; ao final, levando-se em 

deferência uma determinada referência, era verificada a efetivação da 

aprendizagem, resultando em aprovação ou reprovação do aluno. 

Para melhor se entender este processo, Souza (1998, p. 244) destaca: 

[...] a partir de 1904, passaram a ser expressos em notas: 0 – péssima, 1 – 
má, 2 – sofrível, 3 – regular, 4 – boa, 5 – ótima (Decreto n. 1.253, de 
28.11.1904). Surge assim, um sistema de avaliação altamente 
normatizado, padronizado e ritualizado.  O imperativo da classificação, 
intrínseco à escola graduada, exigia, por sua vez, um elaborado 
mecanismo de legitimação.  

 

Está inequívoco desta escala que a avaliação passou a ter critérios 

definidos, consequentemente, criou-se um padrão a ser aplicado para se mensurar o 



8 

 

grau de conhecimento adquirido pelo aluno ao longo do processo 

ensino/aprendizagem. Porém, o que infere desta circunstância é que, outrossim, por 

meio deste instrumento avaliativo, passou-se a representar a imagem pública da 

escola e dos docentes, refletindo a qualidade de ensino proporcionada por eles.  

Outro aspecto que se pode resultar desta forma de avaliação é que a 

adoção destes critérios passou a selecionar os alunos na mesma perspectiva das 

notas, condição esta que, segundo Souza (1998) refletiu em atribuição de rótulos 

aos alunos que não tinham desempenho satisfatório, recrudescido ainda, como parte 

do processo de avaliação, pela distribuição de prêmios como estímulo à dedicação à 

disciplina, como, por exemplo: cartões de mérito, notas de aplicação, quadro de 

honra entre outros.  

É relevante destacar que tais ações serviam de desestímulo aos que não 

se enquadravam nos critérios de atribuição de notas, como a educação não era 

obrigatória, muitos desistiam de prosseguir nos estudos, principalmente das classes 

menos favorecidas, gerando um quadro de grande desigualdade social.  

Observa-se o que menciona Comis (2006, p. 138) neste sentido: 

 
[...] a República não instaurou no Brasil uma sociedade democrática e uma 
cidadania de fato, mas manteve a sociedade com forte estrutura 
hierárquica e marcada por grandes desigualdades sociais, configurando um 
cenário escolar elitista e seletivo com a institucionalização do conceito de 
nota.  

 

Conforme se pôde constatar das configurações das formas de avaliação 

apresentadas nesse período da história da educação, percebe-se que a educação 

pode ser compreendida como um meio de reprodução cultural, contribuindo para a 

reprodução social, refletindo que a escola, mais precisamente a educação é um 

instrumento de reprodução ideológica, pois, conforme menciona Saviani (apud 

COMIS, 2006, p. 123), “[...] simplesmente por discursar que a educação é um 

processo de ideologização da sociedade”, ou seja, sendo mais específico, assiste à 

educação incutir no aluno os saberes práticos que são representados pelos valores 

da classe dominante. Desta forma, o processo de avaliação também se tende nesta 

perspectiva, em mensurar o grau de informação absorvida pelo aluno a partir de 

uma proposta pré-determinada, anulando a realidade, consequentemente, a práxis, 

ou seja, o aluno deve assimilar as informações reproduzidas pelo docente e 

considerá-las como verdadeiras, pois o critério da avaliação vai estar baseado na 
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sua capacidade de assimilar tais verdades, portanto, trata-se de uma avaliação com 

uma posição política, tal como expõe Luckesi (2006, p. 29) “A avaliação da 

aprendizagem escolar no Brasil, hoje, tomada in genere, está a serviço de uma 

pedagogia dominante que, por sua vez, serve a um modelo social dominante”. 

Ao longo dos anos da República, a estruturação da educação passou por 

diversas reformas, iniciando-se ainda no governo Vargas e estendendo-se até à 

contemporaneidade. Várias foram as propostas de tendências pedagógicas, cada 

qual com sua oferta do processo de ensino/aprendizagem, por consequência do 

processo de avaliação. Contudo, o que se vem observando ainda na prática 

pedagógica, não obstante as tendências que foram se estabelecendo ao longo dos 

anos, é que os critérios de avaliação ainda são redundantemente inclinados aos 

critérios de notas, ou seja, a avaliação do processo ensino aprendizagem no Brasil, 

considerando todas as disciplinas, mostra-se limitada, devido principalmente à 

ausência de um modelo específico de avaliação que não se configure um 

julgamento,  ou seja, complementa Perrenoud (2009, p. 9): “A escola tornou-se uma 

instituição que gasta mais tempo dizendo o que os alunos sabem do que fazendo-os 

avançar”. 

 

2.2 AVALIAÇÃO: CONCEITO  

 

Contemporaneamente, a avaliação no processo ensino/aprendizagem 

escolar é alvo de intenso debate pelos profissionais envolvidos com a educação, 

devido, justamente, pelas transformações ocorridas nos últimos quarenta anos no 

que tange ao contexto socio-econômico, de tal modo que o assunto vem 

representando uma questão central neste processo.  

Ao longo da história da educação, o termo avaliação esteve relacionado à 

concepção de aprovação ou reprovação e o próprio ambiente escolar aproveitou da 

expressão “avaliação” como um instrumento para determinar os “melhores” e os 

“ruins”.  

A avaliação, em termos gerais, vem sendo aplicada na forma de provas e 

exames, normalmente, desvinculada do processo ensino/aprendizagem, ensejando 

que diversos teóricos passem a questionar a prática pedagógica de modo a 

identificar e determinar uma anuência ou senso comum acerca da significação do 
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que é avaliar e como ela pode ser consubstanciada no sentido de garantir a 

efetivação da aprendizagem pelo aluno. 

Dentre os autores que se destacam neste processo de discussão 

mencionam-se Hoffmann (1994), Luckesi (2002), Esteban (2003) entre outros 

eminentes teóricos da educação. Para se melhor compreender a concepção destes 

autores acerca da avaliação, fundamental se faz discorrer acerca das teorias que 

propõem. 

Luckesi (2002) enfatiza que a avaliação no processo ensino/aprendizagem 

deve ser tomada para si como algo que existe, ou seja, a avaliação deve medir a 

qualidade do conhecimento assimilado pelo aluno, além de procurar compreender o 

estágio que ele se encontra no processo ensino/aprendizagem. Reforça ainda 

Luckesi (2002) que, posteriormente à identificação destes contextos, o docente ou 

educador vai ter a possibilidade de tomar as devidas decisões no sentido de 

propiciar ao aluno o avanço neste processo, portanto, em uma análise aprofundada 

da concepção de Luckesi, permite-se compreender que a avaliação, a principio, 

deve ser diagnóstica. Neste sentido faz a seguinte menção Comis (2006, p. 136): 

 
Considera a avaliação diagnóstica como um instrumento fundamental para 
auxiliar cada educando no seu processo de competência e crescimento 
para a autonomia, devendo, portanto, representar uma ferramenta dialética, 
não somente do avanço, mas também da identificação de novos rumos, do 
reconhecimento dos caminhos percorridos e daqueles a serem 
perseguidos.  
 

Das posições dos autores mencionados, infere-se que nesta perspectiva, 

a avaliação não deve estar pautada pelos exames ou provas, mas sim, refletida pela 

necessidade de alterar seu aspecto classificatório para a perspectiva diagnóstica, a 

fim de não resultar em prejuízos no processo de aprendizagem do aluno. Na mesma 

concepção coloca Osório (2002) que mencionam que a avaliação não pode ser 

considerada somente um ato de aprovação ou reprovação, pois, de acordo com 

Luckesi (2002, p.76): “[...] o ato de avaliar não se encerra na configuração do valor 

ou qualidade atribuídos ao objeto em questão, exigindo uma tomada de posição 

favorável ou desfavorável ao objeto da avaliação, com uma consequente decisão de 

ação”.  

Ao que se refere à concepção de Hoffmann (1994), destaca a autora que 

a conceito de avaliação, na atualidade, no processo ensino/aprendizagem não tem 

uma definição própria, de tal modo que, ao longo da história da educação, o termo 
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vem sendo relacionando ao contexto tradicional da educação representado pelos 

instrumentos que se complementam entre si, ou seja, a prova, o conceito, o boletim, 

a aprovação, ou recuperação, ou ainda a reprovação do aluno. Desta forma, tal 

como menciona Hoffmann (1994, p. 21): “A nota é o parâmetro obtido na avaliação e 

o registro desta nota é a avaliação propriamente dita”. 

Turra (apud COMIS, 2006) compactua nesta mesma concepção ao expor 

que, avaliação em educação é o julgamento e a aceitabilidade de um programa 

escolar, do procedimento curricular e o comportamento de um indivíduo ou de um 

grupo. Portanto, trata-se de um valor da mensurabilidade da conduta baseado em 

um paradigma social ou científico.  

Assim sendo, a avaliação neste contexto educacional vem fazendo das 

escolas um espaço de competição no qual os alunos participam inconscientemente, 

disputando quem aprendeu mais, e cujo prêmio é a nota, resultado da avaliação; e 

em termos gerais, pode-se dizer que o significado da avaliação tem sido o de 

estereotipar o aluno como bom ou ruim, como um instrumento de classificação, o 

meio mais comum para essa realidade é a aplicação de exames, em que o aluno vai 

devolver ao professor o que dele recebeu, uma espécie de troca. Neste ponto de 

vista avaliação com formação de juízo de valor Firme (2009, p. 46) faz a seguinte 

colocação: “[...] no processo avaliativo, agredimos a autoestima do aluno, 

confundindo seu desempenho com seu valor como pessoa”. É ai que se dá o nó da 

avaliação. É ai que o aluno se sente “incapaz”, “lento” [...] porque tirou notas baixas, 

“foi reprovado”. 

As concepções acerca do processo avaliativo são redundantes, Esteban 

(2003) tem em seu discurso que a avaliação realizada pelo professor em sua prática 

cotidiana esta estribada no fracionamento do processo ensino/aprendizagem, bem 

como na classificação da realidade de aprendizagem dos alunos, tendo por 

referência um paradigma de diferença predeterminada ao erro; e outro de igualdade, 

ao acerto. Destarte, observa Esteban (apud COMIS, 2006, p. 136): “A avaliação 

como prática de investigação pressupõe a interrogação constante e se revela um 

instrumento importante para professores comprometidos com uma escola 

democrática”. 

Ou seja, a avaliação sob esta ótica, deve ser um meio de auxílio ao 

docente visando identificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, a fim de 

determinar os pressupostos na busca de superação delas.  
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De acordo com Werneck (2012), 97% das crianças estão matriculadas nas 

escolas brasileiras, porém, muitas delas  não sabem escrever e ler. Esse contexto se 

justifica por uma diversidade de razões, dentre elas é que o aluno vai à escola para 

entender e não aprender, de modo que se o aluno não conseguir  fixar o assunto, o 

que se consubstancia por meio de exercício, ele não aprenderá, condição esta 

realizada pela avaliação. 

Paro (2001), outro teórico da área de educação, complementando a 

colocação de Esteban (2003), informa que em interstícios longos entre o processo 

de avaliação podem resultar em prejuízos substanciais aos alunos, pois, quanto 

mais tarde se der o diagnóstico do problema de aprendizagem do aluno, menor vai 

ser o tempo que o docente terá para tomar suas decisões quanto à intervenção 

necessária, a fim de solucionar as dificuldades encontradas pelo aluno. 

Constata-se, desta parte introdutória em relação à avaliação, que na 

seção seguinte será destacada algumas considerações ao que se refere à dinâmica 

histórica da avaliação na realidade pedagógica no Brasil.  

 

2.3 FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

2.3.1 Avaliação apoiada no mérito 

 

Segundo dados de Corbucci (2008) somente 38% dos alunos da rede 

pública de ensino conseguem entrar no ensino superior público no primeiro ano 

posterior ao Ensino Médio, o restante, 72% são advindos do ensino privado ou ainda 

tendo cursado ensino público e privado, portanto, é cediço que se identifica uma 

competição desigual entre setores distintos. Tal realidade, democraticamente é 

justa, uma vez que se privilegia a evidencia dos princípios da igualdade e 

oportunidade, pois a aplicação destes princípios coloca no mesmo patamar todos os 

alunos.  

Não obstante essa realidade, segundo Dubet (2004), a viabilização de 

uma escola justa implica considerar diversos aspectos, dos quais a aplicação de um 

reduz o outro, tal condição faz com que a definição de uma escola justa seja 

complexa. No atual contexto da educação democrática, o critério utilizado é o 

meritocrático para a concretização de uma escola justa. Na concepção do autor, as 
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qualidades dos alunos vão se demonstrar a partir do sucesso de cada um a partir 

das práticas educativas. 

Assumindo o caráter pedagógico, a avaliação precisa desvincular do 

processo classificatório, seletivo e discriminatório, para estabelecer o básico da sua 

função que se aplica principalmente ao professor que a utiliza, analisando e 

refletindo os resultados dos alunos. Desta forma, a avaliação propicia retomada de 

conteúdos, novas metodologias e um redimensionamento de trajetória conforme a 

necessidade do momento. Enfatizando assim o processo, refletindo o ensino que 

busca a construção do conhecimento. 

. Apesar de tal condição, o critério meritocrático para justificar uma escola 

justa esbarra em certas realidades, dentre elas menciona-se as desigualdades 

sociais e a ausência de deferências às singularidades dos alunos em termos sociais 

e culturais. Dubet (2004), também faz uma crítica no sentido de como esse modelo 

de educação trata o fracasso do aluno, em que a escola, diante dessa conjuntura, 

não assume a responsabilidade, tal condição é justificada no sentido de que ao 

aluno foi oferecida a oportunidade e igualdade a todos, de forma que essa condição 

trata-se de uma escola competitiva e que preconiza a exclusão, consequentemente, 

o próprio modelo de escola é antagônico diante do fracasso do aluno, sendo um 

instrumento de desigualdade, ou seja, tal condição passa ser legitimada pelo 

sistema. 

Menciona Werneck (2012, p. 15): “Quando levamos este problema para 

as escolas, a culpa é jogada sempre sobre os alunos, acusados de desmotivados e 

que vivem criando problemas disciplinares.” 

Continua Dubet (2004) mencionando que o modelo meritocrático, embora 

preconize os princípios de igualdade e oportunidade, em sua essência, não se 

concretizam e, principalmente, pode deixar de lado as peculiaridades de cada aluno. 

Assim, para que a educação justa se concretize, fundamental seria que as 

desigualdades fossem compensadas na dinâmica escolar, como o atendimento das 

necessidades fundamentais dos alunos a fim de abrandar as consequências 

negativas resultantes desse modelo de escola que, conforme mencionado, promove 

a desigualdade.  

O que se pode constatar que esse modelo de educação e avaliação 

apoiado no mérito, embora valorize a oportunidade de acesso a todos não implica 

em uma escola que valorize a igualdade, principalmente quando pretere o aluno que 
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fracassa no processo de desenvolvimento, ou seja, é possível inferir que a igualdade 

somente se concretiza no sentido de competição, tal condição, por consequência, 

reflete uma escola desigual, assim, repensar esse modelo de educação democrática 

é de extrema relevância a fim de que as desigualdades não sejam mais evidentes 

em longo prazo no contexto social. (DUBET, 2004) 

 

2.3.2 Avaliação pedagogia tradicional 

 

Concernente à avaliação na Pedagogia Tradicional, tem por objetivo 

quantificar e não qualificar o conhecimento auferido, assumindo um papel 

determinante para medir a quantidade de conhecimentos assimilada pelo aluno.  

Desta maneira, os instrumentos utilizados para avaliar o aluno enfatizam a 

capacidade de memorização do aluno, bem como na reprodução por meio de 

exercícios aplicados em forma de exercícios, testes e provas. Assim, o professor 

ministra o conteúdo, o aluno decora ou memoriza e o reproduz sem oferecer 

interpretação, discussão, entendimento e, menos ainda, relacioná-lo a um contexto 

mais amplo com sua realidade, portanto, se trata de algo excessivamente mecânico 

e reprodutivista. Não tem o objetivo de aprofundar o conhecimento; contudo, tem 

como objetivo modelá-lo, conforme o interesse da proposta pedagógica. Neste 

sentido, destaca Cesário (2007, p. 36): 

 
A Tendência pedagógica Tradicional tem, desde o ponto de vista curricular, 
um caráter racionalista acadêmico no qual se propõe que o objetivo essencial 
da capacitação do homem é que o mesmo adquira os instrumentos 
necessários que permitam somente intervir na tradição cultural da sociedade; 
não obstante, esta tendência se mantém bastante generalizada na 
atualidade.  

 

A pedagogia tradicional, em princípio, é deficiente no contexto teórico, pois 

ao considerar o aluno como um mero receptor de informações, sem considerá-lo, 

como um ser dotado de profunda capacidade de desenvolver o conhecimento, 

anulando-o como um ser pensante, limitando-o a reproduzir outros interesses, que, 

em tese, não harmonizariam com os seus, se pudesse relacionar as informações 

recebidas na prática pedagógica com a sua própria realidade, bem como de forma 

sistemática. Assim, o processo de avaliação na perspectiva tradicional, está apoiado 

nas mesmas características, se o docente tem a função de proporcionar informações 

ao aluno, o aluno deve devolvê-las da mesma forma, portanto, refere-se a um 
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processo estático, sem profundidade nas informações, características essas comuns 

ao exame como instrumento de avaliação da aprendizagem, tema esse que será 

abordado com mais ênfase posteriormente.  

 

2.3.3 Avaliação construtivista  

 

A Pedagogia Construtivista tem como essência uma possibilidade nova de 

promoção da educação em prejuízo do que preconiza a Tradicional, de uma forma 

mais abrangente, refere-se a um rompimento com o ortodoxismo presente nesta 

forma de pedagogia, promovendo uma nova forma no processo 

ensino/aprendizagem, constituindo em uma nova ação pedagógica apoiada nas 

ações dos dois agentes comuns a este processo: o professor e o aluno.  

A preocupação da Pedagogia Construtivista, em tese, não se tende 

especificamente à forma de ensino, mas sim, à aprendizagem do aluno, para 

demonstrar mais clareza à exposição, ela está preocupada na promoção do 

conhecimento ao aluno de forma qualitativa e não a quantidade de informações que 

o mesmo assimila. Portanto, não se preocupa com a forma como se ensina, mas 

sim, como o aluno aprende. Neste ponto de vista observa Rosa (apud REGO; 

CAMORIN, 2001,p. 18): 

Os teóricos do construtivismo constatam que o aluno é sujeito de sua 
própria aprendizagem, o que equivale a dizer que ele atua de modo 
inteligente em busca da compreensão do mundo que o rodeia, 
automaticamente estão dando uma grande "dica" aos educadores, e 
lançando também um grande desafio. É como se dissessem: "sejam o 
centro do processo de ensino; criem, junto com os alunos, os seus próprios 
caminhos; descubram alternativas pedagógicas em sala de aula”. 

 

 

Na Pedagogia Construtivista que na aquisição do conhecimento o aluno 

tem autonomia na consideração das informações recebidas, diferente do que ocorre 

na Tradicional em que estas mesmas informações devem ser compulsoriamente 

aceitas. 

Ao que se refere ao processo de avaliação tal prática não considera o erro 

como uma adversidade, mas sim, um passo comum no desenvolvimento ao 

conhecimento. Desta forma, as avaliações padronizadas tal como demonstrada na 

Pedagogia Tradicional não é comum.  Não se preconiza o julgamento e valor e nem 

a classificação por meio de notas, mas sim, a valorização do desenvolvimento do 
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conhecimento do aluno em relação ao conteúdo, de modo a desenvolver a si 

próprio.  

 

2.3.4 Pedagogia Histórico- Crítica 

 

Ainda em contrapartida à Pedagogia Tradicional uma outra pedagogia de 

tendência progressista prevaleceu em oposição à Tradicional, a Pedagogia 

Histórico-Crítica, que tem como ponto forte a dimensão político-social. Menciona 

Libâneo (1985) que buscando atender as mais diversas dimensões do processo 

educativo essa pedagogia surgiu como uma alternativa ao tradicional e ao 

tecnicismo. Uma das características dessa tendência é possibilitar a democratização 

dos conhecimentos, sendo essa a principal função da escola na sociedade 

contemporânea, de modo a assegurar uma cultura de base para os alunos, a fim de 

que possa ser útil em seu dia-a-dia. Assim, de acordo com Libâneo (1985), as 

experiências de vida dos alunos são levadas em deferência no processo 

ensino/aprendizagem.  

Nesse processo, o professor tem extrema relevância, pois, ao buscar 

conhecer esse dia-a-dia, contribui para que os alunos ultrapassem seus saberes, 

estimulando o desenvolvimento da criticidade, ensejando subsídios para que 

possam transformar a própria realidade.  

Assim, conforme destaca Libâneo (1985), no processo de avaliação, os 

conteúdos ministrados pelo docente deixam de ser somente conhecimento de uma 

disciplina específica para ser um aglomerado de conhecimentos que vão refletir a 

experiência social, uma vez que na medida em que o saber é confrontado com a 

vida real, permite ao aluno alargar seus conhecimentos, como também desenvolver 

uma visão científica e crítica da realidade.  

 

2.3.5 Avaliação formativa 

 

A avaliação formativa não tem como objetivo classificar ou selecionar. 

Fundamenta-se nos processos de aprendizagem, em seus aspectos cognitivos, 

afetivos e relacionais; fundamenta-se em aprendizagens significativas e funcionais 

que se aplicam em diversos contextos e se atualizam o quanto for preciso para que 

se continue a aprender. 
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Este enfoque tem como princípio fundamental: deve-se avaliar o que se 

ensina, encadeando a avaliação no mesmo processo de ensino-aprendizagem. 

Somente neste contexto é possível falar em avaliação inicial (avaliar para conhecer 

melhor o aluno e ensinar melhor) e avaliação final (avaliar ao finalizar um 

determinado processo dialético). 

A avaliação não começa e nem termina na sala de aula. A avaliação do 

processo pedagógico envolve o Planejamento e o Desenvolvimento do processo de 

ensino. Neste contexto é necessário que a avaliação cubra desde o Projeto  

Curricular e a Programação do ensino em sala de aula e de seus resultados ( a 

aprendizagem produzida nos alunos). 

Nesse sentido menciona Luckesi (apud LIBÂNEO; ALVEZ, 2012, p. 448): 

“O ato de avaliar não subsiste por si, porém, sim, a serviço do projeto ao qual está 

atrelado. Suas definições e seus instrumentos necessitam ser configurados em 

conformidade com as delimitações do projeto ao qual serve.” 

Segundo Hoffmann (1994), avaliar nesse novo paradigma “é dinamizar 

oportunidades de ação-reflexão, num acompanhamento permanente do professor e 

este deve propiciar ao aluno em seu processo de aprendência, reflexões acerca do 

mundo”, formando seres críticos e participativos na construção de verdades 

formuladas e reformuladas. 

 

2.4 A ATIVIDADE PEDAGÓGICA COMO UM TRABALHO 

 

A educação é um processo amplo que dimana em diversos momentos da 

vida social e possui formas diversas de consubstanciação. Brandão (2009, p. 

77)esclarece que: 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 
um modo ou de outro todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 
aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, 
para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a 
educação. Com uma ou várias: educação ?[...] por isso sempre achamos 
que temos alguma coisa a dizer sobre a educação que nos invade a vida. 

 

Todavia, há a necessidade de aprender, ensinar e aprender-ensinar, 

dessa maneira é que se constrói o indivíduo e a sociedade. Essa não é uma 

experiência qualquer, é uma experiência ínsita ao desenvolvimento do ser humano, 

conforme coloca Leontiev (apud DUARTE, 1996, p. 26): "[...] aquilo que no homem é 
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humano é engendrado pela vida em sociedade e pela cultura criada pela 

humanidade. Infere-se, portanto que a formação do homem não acontece pela 

hereditariedade, mas sim, pela formação da sociedade e pela sua inserção nela. Em 

função disso, entende-se que as características humanas são esboçadas pela 

assimilação de diversas manifestações culturais legadas através dos tempos e 

assim sucessivamente. 

Percebe-se que a educação é produto do trabalho humano, ou seja, a 

educação faz parte de um processo educativo: "A formação do indivíduo é, portanto, 

sempre um processo educativo...", (DUARTE, 1996, p. 41) Estas colocações 

preliminares são de suma importância a fim de se refletira educação 

institucionalizada e seu planejamento pedagógico. 

A educação escolar deve ser vista em um contexto do processo educativo 

mais abrangente que se refere à formação histórico-social do indivíduo. Ao 

considerar a formação histórico-social do indivíduo é necessário um trabalho 

pedagógico que, com certeza, ultrapassará à sala de aula e vai além do momento de 

ensino-aprendizagem que  ali ocorre.  

Neste contexto, Lopes (apud VEIGA, 2004. p. 42) comenta: 

No meio escolar, quando se faz referência a planejamento do ensino, a 
idéia que passa é aquela que identifica o processo através do qual são 
definidos os objetivos, o conteúdo programático, os procedimentos de 
ensino, os recursos didáticos, a sistemática de avaliação de aprendizagem, 
bem como a bibliografia básica a ser consultada no decorrer de um curso, 
série ou disciplina de estudo. Com efeito, este é o padrão de planejamento 
adotado pela maioria dos professores e que, em nome da eficiência do 
ensino disseminada pela concepção tecnicista de educação, passou a ser 

valorizado apenas em sua dimensão técnica. 

 

A organização do trabalho pedagógico engloba tanto o momento da aula, 

como também o projeto político da escola. Esta característica de projetar uma ação, 

consiste em antecipar a finalidade dela. Há, portanto, uma intenção que servirá de 

senda para toda e qualquer ação. 

O profissional, ao constituir seu planejamento pedagógico, ele é 

compelido a expor sua intenção pedagógica, ou seja, conforme cita Duarte (1996, 

p.51-52): 

Não basta formar indivíduos, é preciso saber para que tipo de sociedade, 
para que tipo de prática social o profissional está formando os indivíduos [...] 
o planejamento pedagógico precisa ser intencionalmente dirigido pelo 
profissional desde o início do processo educativo. 
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Assim sendo, o planejamento educacional em sua essência é um instrumento 

norteador do processo educativo que determina, uma vez que se refere e determina 

as necessidades, as prioridades, ordenando e determinados todos os recursos e 

meios para se efetivar as grandes necessidades da educação.  

A educação, a escola e o ensino são os grandes meios que o homem busca 
para poder realizar seu projeto de vida. Portanto, cabe à escola, como 
também aos docentes o dever de planejar a sua ação educativa para 
construir o seu bem viver. (MENEGOLLA E SANTANA, 2001, p. 111) 
 

Neste contexto fica evidente a relevância da escola e do planejamento 

docente na formação do indivíduo, assim, todas as condutas educativas devem 

apoiar na construção de uma sociedade consciente de seus direitos e obrigações, 

sejam individuais ou coletivos. 

Há a necessidade de construir uma atividade pedagógica autoconsciente 

articulada com projetos educacionais e sociais críticos, é necessário reavaliar 

posições em quem docentes assumam o compromisso político que é inerente a 

educação. Conforme expõe Saviani (2011) o compromisso político assumido apenas 

no discurso dispensa a competência do profissional, e seu sentido torna-se 

contraproducente. Sendo a competência técnica um dos elementos relevantes para 

o compromisso político da educação, o planejamento da atividade pedagógica é o 

fator crucial para o desenvolvimento da atividade pedagógica. 

 

2.5 O PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA: A HERANÇA DO 

TECNICISMO EDUCACIONAL 

 

No campo pedagógico, o planejamento é uma tarefa cercada de 

ambientes não muito agradáveis; muitos profissionais não fazem planejamento; 

quando o fazem, sua prática é distinta daquilo que foi planejado; há clones de 

planejamentos e há planejamentos muito bem elaborados mas feitos somente para 

ser entregues à supervisora; muitas vezes, tais planejamentos são obliterados. 

Celso Vasconcelos (2005) enumera algumas posições de profissionais 

em relação ao planejamento: há aqueles que acham que não precisa planejar, 

argumentando que planejamento é tarefa para "iniciante"; aqueles que acreditam  

que planejar é impossível, pois a realidade é muito dinâmica e há aqueles que 

consideram o planejamento uma tarefa crucial, entretanto, inútil, pois é um 

pragmatismo sem resultado prático. É fácil perceber que esse descrédito que 
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envolve a ação de planejar na atividade pedagógica é devido, em parte ao legado, 

ainda dinâmico, de elementos do tecnicismo educacional, presente nas regras  e 

normas que orientam o dia-a-dia da instituição. 

A pedagogia tecnicista, segundo Saviani (2011), objetivava a 

modernização do sistema pedagógico:  

[...] planejar a educação do modo a dotá-la de uma organização racional 
capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem por em risco 
sua eficiência. Para isso, era necessário operacionalizar os objetivos e, pelo 
menos em certos aspectos, mecanizar o processo. 

 

No que diz respeito ao parágrafo ora mencionado, observa Vasconcelos 

(2005, p. 61): 

[...]o planejamento aparece como a grande solução para os problemas de 
falta de produtividade da educação, sem, no entanto, questionar os fatores 
sócio-políticos-econômicos". Acrescenta o autor: "Paralelamente, criou-se 
um mito em torno do planejamento, como se fazer um bom plano 'garantisse 
automaticamente' uma boa atividade pedagógica. 

 

Infere-se que um bom planejamento decorria da formulação precisa de 

um objetivo pedagógico em termos de desempenho observável do aluno. Como uma 

ação central neste projeto de educação, o planejamento deveria ser controlado. 

A possibilidade de tudo resolver pelo planejamento não vingou, mas sim 

agravou os problemas existentes. O tecnicismo educacional fragmentou o trabalho 

pedagógico, pois devido às exigências e às complexidades, a função de planejar 

não pode ser atribuída ao profissional, ou seja, ao professor, esta atividade assistiria 

a especialistas, que fossem da própria instituição ou do Estado. Dicotomizou-se a 

atividade pedagógica, de um lado, aqueles que concebem e planejam a atividade 

pedagógica; de outro, os que executam.  

Conclui-se que essa dicotomia, teoria-reflexão e a prática, foi perversa, 

visto que anula o papel pedagógico do profissional e do próprio planejamento 

pedagógico,  a ideia de aplicar a teoria na prática, pressupõe reflexão teórica e  

experiência prática. Ao profissional cabe o conhecimento e o domínio da teoria a fim 

de aplicá-la na prática. Planejar consiste em conhecer e preparar a teoria para que 

seja, posteriormente aplicada à prática. 
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2.6 O PLANEJAMENTO: NECESSIDADE DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

 

 

 O trabalho humano possui características próprias, uma delas: a de 

antecipar mentalmente a finalidade de determinada ação. O trabalho é uma ação 

humana dirigida a um fim; neste sentido, planejar não é algo externo ou estranho ao 

trabalho; é o exercício de antever uma ingerência concentrada de intencionalidade e 

de selecionar sendas, atos, procedimentos coerentes ao objetivo a se buscar. Dessa 

maneira, o trabalho humano harmoniza ações de criação e de execução. O 

planejamento de uma atividade pedagógica é uma necessidade inerente a este tipo 

de ingerência social que leva, implacavelmente, à explicitação da intenção do que se 

pretende, ou seja, na ação de planejar, manifesta-se as opções, compromissos, 

princípios, enfim, todas as posições político-pedagógicas.  

Segundo Libâneo (1992, p. 222): 

[...]. o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas opções 
e ações; se não pensarmos detidamente sobre o que devemos dar a nosso 
trabalho, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses 
dominantes na sociedade. A ação de planejar, portanto, não se reduz ao 
simples preenchimento de formulários para controle administrativo; é antes, 
a atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em 
opções político-pedagógicas e tendo como referência permanente às 
situações didáticas concretas (isto é, a problemática social, econômica, 
política e cultural que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a 
comunidade, que interagem no processo de ensino). 

 

Ao apresentar a intencionalidade pedagógica, também é necessário 

escolher e apontar as ações necessárias para consubstanciar essa intencionalidade, 

por exemplo: como tornar real a projeção desejada, os passos, recursos, condições 

materiais que serão necessários, ou seja os elementos fundamentais para a 

sedimentação do planejamento pedagógico. Além de permitir organizar a atividade 

pedagógica em face dos objetivos propostos, o planejamento possibilita uma revista 

permanente do processo.  

Lopes (apud VEIGA, 2004, p. 45) faz a seguinte menção: 

Consideramos que uma nova alternativa par um planejamento globalizante, 
que supere sua dimensão técnica, seria a ação resultante de um processo 
integrador entre escola e contexto social, efetivada deforma crítica e 
transformadora. Isso significa dizer que as atividades educativas seriam 
planejadas tendo, como ponto de referência a problemática sócio-cultural, 
econômica e política do contexto onde a escola está inserida. O 
planejamento do ensino nessa perspectiva estaria voltado eminentemente 
para a transformação da sociedade de classes, no sentido de torná-la mais 
justa e igualitária. 
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Infere-se que o planejamento parte das exigências da prática e a que ela 

se destina, pois sua função é a de ser guia de orientação. O planejamento necessita 

conter coerência entre a intencionalidade pedagógica proposta, suas teorias e os 

meios para sedimentá-lo. Segundo Vasconcelos (2005), o planejamento é a 

mediação teórico-metodológica, o que contraria a ação voluntarista e imediata que é 

propensa a entender tudo como uma questão de boa vontade. Concepção esta que 

fada-se ao imediatismo, cuja ação é tratada vagamente em relação à análise do 

problema. O planejamento não pode ser um conjunto de desejos desvinculados das 

condições objetivas de possibilidades de ação; é importante uma análise rigorosa da 

realidade possível. As previsões que escapam das possibilidades humanas e 

materiais da instituição têm de ser preteridas. Entretanto, ao conhecer as limitações 

da conjuntura, é que se pode tomar decisões para superá-las. 

O planejamento é um processo permanente de tomada de decisões; 

ressalta-se, no entanto, que essas decisões não são necessariamente exclusividade 

do profissional; pode integrar os vários membros da comunidade escolar. O 

planejamento participativo aparece como um desafio para a instituição ao inserir 

modelos de pensar, decidir e agir. 

O plano é o produto do planejamento concretizado em forma de registo de 

documento ou não. É importante que o planejamento pedagógico se esboce em 

plano devidamente registrado e justificado, essa proposta aventa um esforço de 

sistematização que oferece possibilidades de reflexão. 

Ao assumir o planejamento como uma necessidade da atividade 

pedagógica, rompe-se com a concepção de que assiste a outros pensamentos que 

se devem colocar em prática. Pode-se manter perspectivas de pensar a prática a 

partir do desenvolvimento da teoria desde que acompanhada de um movimento 

inverso: pensar a teoria a partir da prática. Como afirma Freitas (2006, p. 233) : 

"Criar condições de produção de novos conhecimentos tendo como base a vivência 

do trabalho e a análise e compreensão de seus determinantes históricos parece-nos 

um caminho a ser trilhado..." 

Essa proposta de ação tem como priorizar a convivência de pessoas que 

discutem, decidem, executam e avaliam atividades propostas para a prática 

pedagógica. 
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2.7 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA ESCOLA 

  

Todo ser humano vive em constante dinamismo, modificando-se e 

modificando o meio em que vive, sempre visando a satisfação de suas 

necessidades. Este seu agir pode ocorrer de duas maneiras, ou seja, com ou sem 

planejamento. 

Agindo aleatoriamente nunca se sabe onde se pode chegar. 

Planejadamente implica em uma visão de futuro, estabelecendo-se uma meta e 

construindo os meios para alcançá-la. 

 
 
[...] o ser humano é irrequieto e, por isso, cria-o e recria-o permanentemente 
para transformá-lo no seu ambiente. O que quer dizer que o ser humano se 
caracteriza por ser ativo e que, ao construir o seu mundo, constrói e si 
mesmo. Somos, individual e coletivamente, aquilo que construímos. 
(LUCKESI,1996, p.103). 
 

Assim sendo, modificando e lapidando o meio em que vive, o homem 

modifica-se e lapida-se com as peculiaridades deste mesmo meio. 

Nem sempre estas transformações são benéficas. Seus efeitos negativos 

são percebidos não apenas na natureza que nos cerca, mas também no nosso 

mundo social.  

[...] somos, a cada passo, advertidos de que não podemos dominar a 
natureza como um conquistador domina um povo estrangeiro, como alguém 
situado fora da natureza; mas sim que lhe pertencemos, com nossa carne, 
nosso sangue, nosso cérebro; que estamos no meio dela; e que todo o 
nosso domínio sobre ela consiste na vantagem que levamos sobre os 
demais seres de poder chegar a conhecer suas leis e aplicá-las 
corretamente. (ENGELS, 1991 apud LUCKESI, 1996, p.104). 
 

  

Corroborando Luckesi (1996), fica muito claro que somos “individual e 

coletivamente, resultados de nossa ação”. 

Portanto, agindo planejadamente, estabelecemos metas e projetamos 

meios para alcançá-las. Evidencia-se assim que o ato de planejar não é neutro. Ele 

é ideologicamente comprometido. E para toda ação humana existe um fim e um 

preço. 

Não somos, pois, indiferentes ao mundo no qual vivemos. Assumimos 
posição. Aceitamos e lutamos por alguma coisa quando avaliamos 
positivamente, assim como rejeitamos outra, quando atribuímos a ela um 
valor negativo. O ser humano é um ser que avalia. Em todos os instantes de 
sua vida – dos mais simples aos mais complexos –, ele está tomando 
posição, manifestando-se como não neutro. (LUCKESI, 1996, p. 106). 
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Assim, se planejamos, escolhemos o caminho a percorrer. Se escolhemos 

um meio e rejeitamos outro é porque atribuímos um valor positivo ao primeiro e 

negativo ao segundo. Se tomamos uma posição, esta não pode ser uma atitude 

neutra. 

Fica assim evidenciada a forma errônea de como tem sido o 

planejamento na educação, em especial dentro das salas de aula. 

Há um senso comum que impera, especialmente na atividade educativa, de 
que o ato de planejar é um ato simplesmente técnico. Essa postura parece 
ser tão “natural” que os educadores, ao planejarem suas ações, na maior 
parte das vezes, não se perguntam a que resultados políticos podem 
conduzir suas ações. Definem eficientemente os modos de agir de um 
determinado projeto e descansam em paz, esquecendo-se daquilo que 
Engels disse: que a “natureza” (e a sociedade), a médio e longo prazos, se 
vinga das ações que nós praticamos sem uma visão de totalidade, ou seja, 
os resultados, de positivos, que pareciam ser, passam a ser negativos; ou, 
até mesmo, que atos aparentemente positivos no nível individual ganham 
características negativas no nível coletivo. (LUCKESI, 1996, p.108). 
 

Questiona-se portanto: Como tem sido feito o planejamento da prática 

educativa? Comumente é um mero documento a ser preenchido, por vezes uma 

simples cópia feita do ano anterior, onde parte-se do conteúdo a ser aplicado e, em 

função deste, aplicam-se as demais ações. 

 
Usualmente (com exceções no cotidiano escolar, é claro), essa semana de 
planejamento redunda no preenchimento de um formulário em colunas, no 
qual o professor deve registrar o que vai fazer durante o ano letivo na 
disciplina ou área de estudos que trabalha. As colunas do formulário são: 
objetivos, conteúdos, atividades, material didático, método de ensino, 
avaliação e cronograma. O preenchimento desse formulário geralmente se 
dá a partir da segunda coluna – conteúdos. Os conteúdos são transcritos 
dos índices do livros didático; a seguir, criam-se objetivos correspondentes 
aos conteúdos transcritos; subsequentemente, seguem as indicações das 
páginas do livro didático correspondentes ao conteúdo, algumas atividades 
que poderão ser utilizadas no trabalho diário do ensino-aprendizagem, etc. 
Isso, de fato, não é planejar – é preencher formulário. (LUCKESI, 1996, p. 
111). 
 

Este é o erro mais comum existente na maioria das escolas e com a 

maioria dos professores. O planejamento, quase sempre, é visto como um mero 

preenchimento de formulário. Como se tudo já estivesse definido, bastando apenas 

operacionalizar a ação. 

Ao agirmos desta maneira, corroboramos com uma prática educativa 

estática e sem necessidade de mudança, o que é um grande erro pois, se os 

processos sociais mudam a cada momento, o planejamento deve acompanhar este 

processo para que possamos redimensionar o futuro. 
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[...] é necessário estar de olhos voltados para o futuro e não para o 
passado. O passado serve para reconhecimento de como foi a vida e para 
fundamentar nossas decisões de mudança de rota. Contudo, a construção 
está para o futuro. Há que se estar aberto para ele. (LUCKESI, 1996, p. 
115). 
 

Desta feita, fica muitíssimo claro que para a eficiência e eficácia de um 

planejamento escolar, faz-se necessário a participação e contribuição de todo corpo 

profissional da unidade de ensino. 

É preciso que todos decidam, conjuntamente, o que fazer e como fazer. Na 
medida em que é o conjunto de profissionais da escola que constitui o seu 
corpo de trabalho, o planejamento das atividades também deve ser um ato 
seu; portanto, coletivo, Decisões individuais e isoladas não são suficientes 
para construir resultados de uma atividade que é coletiva. As atividades 
individuais e isoladas não são inócuas, mas são insuficientes para produzir 
resultados significativos no coletivo. Tornam-se necessárias ações 
individuais e coletivas, ao mesmo tempo. (LUCKESI, 1996, p.116). 
 

É também de extrema importância a atuação do corpo diretivo da escola, 

coordenando este novo modelo e, dando condições para a sua transformação em 

realidade. 

Do mesmo modo, a prática da avaliação deve ser revista. Ela deverá 

acompanhar este novo modelo de planejamento. 

Conforme Luckesi (1996), “a avaliação será, então, um sistema de crítica 

do próprio projeto que elaboramos e estamos desejando levar adiante”. 

Este novo modelo de avaliação deve ter um olhar crítico para que se 

possa sempre melhorar este novo projeto. A avaliação deve descobrir os defeitos e 

buscar soluções de como superá-los. Não como uma “caça às bruxas”, mas sim 

como um “salvem-se todos”. 

Crítica, então, não será um ato acusatório de responsabilidades não-
assumidas por este ou por aquele profissional (pode ate ser isso, também), 
mas sim o modo comum de analisar e verificar onde está havendo 
estrangulamento de um curso de ação e como ele pode ser superado, com 
o comprometimento dos profissionais que dela participam. A avaliação 
crítica aponta alternativas de melhorias. (LUCKESI, 1996, p.117). 
 

Outra vez, é de fundamental importância a figura do diretor, como líder e 

coordenador, ouvindo, dialogando e, principalmente, incentivando esta nova forma 

de agir e administrando os conflitos que dela advirem. 

A avaliação, como crítica de um percurso de ação, será, então, um ato 
amoroso, um ato de cuidado, pelo qual todos verificam como estão criando 
o seu “bebê” e como podem trabalhar para que ele cresça. (LUCKESI, 
1996, p. 118). 
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Finalizando, conclui-se que, se no planejamento decidimos, a avaliação 

nos demonstra a evolução deste planejamento, ou seja, a avaliação faz parte das 

ações de todo e qualquer ser humano, pois sempre que planejamos, avaliamos esta 

ou aquela possibilidade. 

 

3 CONTEÚDOS DE ESTUDO 

 

Mudar atitudes com foco nos relacionamentos interpessoais remete a 

mudanças também nas estruturas na prática pedagógica. Assim, estruturar 

planejamentos pedagógicos pautados na aplicação de propostas que ofereçam 

prerrogativas ao desenvolvimento pleno do aluno, no sentido de que consideram o 

conteúdo não somente no sentido de assimilação da informação, mas sim, no 

sentido de relacionar esse conteúdo com seu cotidiano, por meio da criticidade, 

igualmente, transformar sua realidade. 

Utilizar da avaliação não como instrumento de mensuração de quantidade 

absorvida, mas sim, como qualidade de conhecimento, de modo que este 

conhecimento possa ser aplicado no contexto pessoal e social do aluno. 

 

4 ORIENTAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 

 

As orientações e recomendações é que os docentes e os envolvidos com 

o projeto se diligenciem para que ele seja consubstanciado, a fim de que  possam 

auferir resultados na prática cotidiana com o real aperfeiçoamento do conhecimento 

dos alunos. 

 

5 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação vai estar pautada no cotejamento da realidade pré e pós 

aplicação da proposta desta Unidade Didático-Pedagógica, observando os aspectos 

quanti-qualitativos da realidade pesquisada. As informações levantadas a partir dos 

resultados obtidos com a proposta, ter-se-á a possibilidade de retrabalhar as 

possíveis adversidades surgidas ao longo de sua aplicação, bem como, obter 

inferições sobre o aspecto positivo do que se propôs essa Unidade Didático-

Pedagógica. 
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Anexo 1  

 

CONTRATO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado Plínio Fortes Alcântara 

Filho, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo/professor, CPF nº 454.445.959/15, 

Cédula de Identidade RG nº 1.166.346-0 PR residente e domiciliado à Rua Paraná 

nº 641, centro, na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, denominado 

CEDENTE, de outro lado a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, com sede 

na Avenida Água Verde, nº 2140, Vila Izabel, na cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 76.416.965/0001-21, neste ato representada por 

seu titular Flávio Arns, Secretário de Estado da Educação, brasileiro, portador do 

CPF......................., ou, no seu impedimento, pelo seu representante legal, 

doravante denominada simplesmente SEED, denominada CESSIONÁRIA, têm entre 

si, como justo e contratado, na melhor forma de direito, o seguinte: 

 

 

Cláusula 1ª – O CEDENTE, titular dos direitos autorais da obra “PLANEJAMENTO 

E AVALIAÇÃO – DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O SABER”, cede, a título 

gratuito e universal, à CESSIONÁRIA todos os direitos patrimoniais da obra 

objeto desse contrato, como exemplificativamente os direitos de edição, reprodução, 

impressão, publicação e distribuição para fins específicos, educativos, técnicos e 

culturais, nos termos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e da Constituição 

Federal de 1988 – sem que isso implique em qualquer ônus à CESSIONÁRIA. 

 

 

Cláusula 2ª – A CESSIONÁRIA fica autorizada pelo CEDENTE a publicar a obra 

autoral ao qual se refere a cláusula 1.ª deste contrato em qualquer tipo de mídia, 

como exemplificativamente impressa, digital, audiovisual e web, que se fizer 

necessária para sua divulgação, bem como utilizá-la para fins específicos, 

educativos, técnicos e culturais. 

 

 

Cláusula 3ª – Com relação a mídias impressas, a CESSIONÁRIA fica autorizada 

pelo CEDENTE a publicar a obra em tantas edições quantas se fizerem necessárias 

em qualquer número de exemplares, bem como a distribuir gratuitamente essas 

edições. 

 

 

Cláusula 4ª – Com relação à publicação em meio digital, a CESSIONÁRIA fica 

autorizada pelo CEDENTE a publicar a obra, objeto deste contrato, em tantas cópias 

quantas se fizerem necessárias, bem como a reproduzir e distribuir gratuitamente 

essas cópias. 
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Cláusula 5ª - Com relação à publicação em meio audiovisual, a CESSIONÁRIA fica 

autorizada pelo CEDENTE a publicar e utilizar a obra, objeto deste contrato, tantas 

vezes quantas se fizerem necessárias, seja em canais de rádio, televisão ou web. 

 

 

Cláusula 6ª - Com relação à publicação na web, a CESSIONÁRIA fica autorizada 

pelo CEDENTE a publicar a obra, objeto deste contrato, tantas vezes quantas se 

fizerem necessárias, em arquivo para impressão, por escrito, em página web e em 

audiovisual. 

 

 

Cláusula 7ª – O presente instrumento vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos 

contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente renovado por igual 

período, salvo denúncia de quaisquer das partes, até 12 (doze) meses antes do seu 

vencimento. 

 

 

Cláusula 8ª – A CESSIONÁRIA garante a indicação de autoria em todas as 

publicações em que a obra em pauta for veiculada, bem como se compromete a 

respeitar todos os direitos morais do autor, nos termos da Lei 9.610 de 19 de 

fevereiro de 1998 e da Constituição Federal de 1988. 

 

 

Cláusula 9ª – O CEDENTE poderá publicar a obra, objeto deste contrato, em 

outra(s) obra(s) e meio(s), após a publicação ou publicidade dada à obra pela 

CESSIONÁRIA, desde que indique ou referencie expressamente que a obra foi, 

anteriormente, exteriorizada (e utilizada) no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – 

SEED-PR. 

 

 

Cláusula 10ª – O CEDENTE declara que a obra, objeto desta cessão, é de sua 

exclusiva autoria e é uma obra inédita, com o que se responsabiliza por eventuais 

questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação. 

 

 Parágrafo único – por inédita entende-se a obra autoral que não foi cedida, 

anteriormente, a qualquer título para outro titular, e que não foi publicada ou utilizada 

(na forma como ora é apresentada) por outra pessoa que não o seu próprio autor.   
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Cláusula 11ª – As partes poderão renunciar ao presente contrato apenas nos casos 

em que as suas cláusulas não forem cumpridas, ensejando o direito de indenização 

pela parte prejudicada. 

 

 

Cláusula 12ª – Fica eleito o foro de Curitiba, Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas 

relativas ao cumprimento do presente contrato. 

 

 

E por estarem em pleno acordo com o disposto neste instrumento 

particular a CESSIONÁRIA e o CEDENTE assinam o presente contrato. 

 

Curitiba, 13  de dezembro de 2013.  

 

 

 

______________________________________ 

CEDENTE 

 

 

 

______________________________________ 

CESSIONÁRIA 

 

 

______________________________________ 

TESTEMUNHA 1 

 

 

______________________________________ 

TESTEMUNHA 2 
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