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Resumo: 
O foco de trabalho está centrado na avaliação da 
aprendizagem, considerando-se suas concepções, 
metodologias, critérios e instrumentos, apesar de ter 
tido grandes avanços no que se refere a compreendê-
la, ainda constitui-se um desafio no âmbito educacional, 
uma vez que ela se faz presente nas escolas e na 
sociedade de forma intensa e complexa. Assim esta 
produção didática busca organizar teórica e 
metodologicamente reflexões sobre o processo 
avaliativo voltado ao compromisso da aprendizagem de 
todos. Nesse contexto propõe-se um caderno 
pedagógico com o objetivo de rever as práticas 
avaliativas utilizadas pelos educadores, que muitas 
vezes mostram-se normativas, padronizadas e 
classificatórias, buscando ressignificá-las, repensando-
as através de concepções voltadas a dimensões 
humanas emancipatórias e inclusivas. Para tanto, se 
desenvolveram unidades didáticas que contemplam 
ações metodológicas que visam transformar, integrar e 
incluir, por meio de estratégias articuladas à ação-
reflexão-ação. Pretende-se assim corroborar com o 
redimensionamento de concepções, metodologias, 
critérios e instrumentos de avaliação que possibilitem 
aos educadores construírem novos contextos de 
aprendizagem, capazes de permitir a auto-avaliação 
docente e de avaliar a todos os alunos independente de 
suas limitações, dificuldades e necessidades especiais. 
A proposta é de um olhar transformador da escola e da 
sociedade, reconhecendo o outro como sujeito em 
todas as dimensões. 

Palavras-chave: Avaliação; inclusão; emancipação e transformação. 
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 Tendo em vista os avanços e mudanças que ocorrem no ambiente escolar 

acerca das ações pedagógicas voltadas à Avaliação Inclusiva, tema deste Caderno 

Pedagógico.  

Convido a todos(as) os(as) educadores(as) a repensar as práticas avaliativas, 

apresentando algumas provocações de modo a produzir reflexões que tragam à tona 

a Avaliação como forma de aprendizagem, de transformação e inclusão durante o 

processo de ensino aprendizagem de todos os alunos, e promovendo a avaliação da 

própria prática docente. Pretende-se propiciar reflexões acerca das ações 

pedagógicas e da necessidade de rever e atualizar os conceitos e as práticas 

avaliativas tradicionais, normativas, padronizadas e classificatórias, em uso nos 

sistemas educacionais, substituindo-as por outras mais voltadas para a dimensão 

política, emancipatória e social da avaliação. Dessa forma, é necessário repensara 

ação profissional e propor diferentes possibilidades metodológicas em relação às 

práticas inclusivas na avaliação que possam ser eficazes na transformação do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais 

especiais.  

Para tanto, este caderno pedagógico, 

dividido em quatro unidades didáticas, propõe estudos em grupo, reflexões sobre 

textos, dinâmicas, entre outros, ressignificando e repensando as práticas avaliativas 

voltadas à inclusão e emancipação de todos os educandos. As unidades estão 

assim organizadas: 

UNIDADE I – Concepções da Avaliação da Aprendizagem – promove a reflexão 

sobre a função social da escola e dos conceitos de Avaliação discutidos por alguns 

autores, correlacionando com os processos avaliativos implícitos no PPP e no 

regimento da escola, propondo transformações nas práticas avaliativas excludentes, 

classificatórias e quantitativas. 

 

UNIDADE II – Avaliação da Aprendizagem, Objetivos de aprendizagem, 

Instrumentos e Critérios avaliativos – Discorre sobre a avaliação da 

 

APRESENTAÇÃO 
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aprendizagem, instrumentos e critérios avaliativos. Pensar num instrumento de 

avaliação remete-nos a uma reflexão referente ao projeto político pedagógico. 

Projeto este que resulta da visão de educação e da clareza quanto à missão 

educativa da instituição dentro de determinado contexto social.  Com a função de 

colaboração, do comprometimento à mudança de paradigma, com a formação de 

novos sujeitos e, portanto, de transformar a realidade. Isto é, suas características 

principais, enfocando os objetivos, definições, contribuições e papel do avaliador. 

 

UNIDADE III – Avaliação Inclusiva: compromisso com a aprendizagem de todos 

- Aponta a adequação e flexibilização na metodologia, nos critérios e instrumentos 

avaliativos para os alunos com necessidades educacionais especiais. Propõe 

compreender os indivíduos de modo desinteressado e sem julgamentos prévios, 

analisando-os e levando em conta a complexidade da condição humana.  Pretende-

se desenvolver uma maior compreensão das necessidades especiais, das 

diferenças culturais e suas diferentes visões de mundo e valores éticos. 

 

UNIDADE IV – Avaliação Emancipatória, um olhar transformador – pretende 

contribuir para a construção de uma prática avaliativa emancipatoria transformadora, 

em que a observação tem um papel determinante na regulação tanto do processo 

ensino/aprendizagem quanto da avaliação, na medida em que integra e regula a 

maioria das decisões do professor na condução das suas aulas. 

O convite, portanto, é de que você professor, conheça a proposta, 

metodologias, concepções, critérios e instrumentos de avaliação discutidos pelos 

autores que estudaremos neste Caderno Pedagógico, pois cremos, o auxiliará a 

agregar informações e reconstruir conhecimentos sobre a prática avaliativa.  
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CONCEPÇÕES DA 

AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

 

SESSÃO 1-Revisitar Concepções e as Dimensões da 

Avaliação. 

1.1 Conceituação da Avaliação da Aprendizagem; 

1.2 Avaliação Diagnóstica; 

1.3 Avaliação Formativa (Contínua, processual). 

 

SESSÃO 2 -Planejamento, Avaliação Aprendizagem e 

articulações necessárias. 

2.1 Planejamento e Avaliação do processo de ensino 

aprendizagem; 

2.2 Lei de Diretrizes e Bases(LDB9394/96) – Avaliação da 

Aprendizagem; 

2.3 Projeto Político Pedagógico – Avaliação da Aprendizagem; 

2.4 Regimento Escolar – Avaliação da Aprendizagem; 

2.5 Plano de Trabalho Docente e sua funcionalidade. 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

1 



                                        Flavia Ivana Santana Braga Theodoro 

                                                        PDE 2013 6

 

 

LEITURA REFLEXIVA 

 

 

 

 

 

 

O elefante acorrentado 

Você já observou um elefante no circo? Durante o espetáculo, o enorme animal faz demonstrações de força 
descomunais. 

 
Mas, antes de entrar em cena, o elefante permanece preso, quieto, contido somente por uma corrente que 

aprisionava uma de suas patas a uma pequena estaca cravada no solo. 
 

Sem dúvida a estaca é um pequeno pedaço de madeira.  
E, ainda que a corrente fosse grossa parece óbvio que esse animal, capaz de arrancar uma árvore com sua 

própria força, poderia, com facilidade, arrancá-la do solo e fugir. 
 

Que mistério! Por que não foge?  
Perguntei então a um adestrador, sobre o 

mistério do elefante. Ele explicou que o elefante não escapa porque está amestrado. Fiz então a pergunta óbvia.  
Se está amestrado, por que o prendem? Não houve resposta. 

 
Há alguns anos descobriram que, por sorte minha,alguém havia sido bastante sábio para encontrar a resposta: 

'o elefante do circo não escapa porque foi preso à estaca ainda muito pequeno'. 
 

Fechei os olhos e imaginei o pequeno recém-nascido logo preso. Naquele momento, o elefantinho puxou, forçou, 
tentando se soltar. E apesar de todo o esforço, não pode sair. A estaca era certamente muito pesada para ele.  

E o elefantinho, tentava e nada. Até que um dia, cansado, aceitou o seu destino. Então, aquele elefante enorme 
não se solta porque acredita que não pode. 

 
Jamais, jamais voltou a colocar em prova sua força, e isso muitas vezes acontece com a gente! Vivemos crendo 
em um montão de coisas que "não podemos, que não vamos conseguir", por mais que tentemos, simplesmente 
porque, quando éramos crianças e inexperientes, algo não deu certo ou ouvimos tantos "nãos", que isso ficou 
gravado na nossa memória com tanta força, que perdemos a criatividade e aceitamos o: "sempre foi assim". 

 
De vez em quando sentimos as correntes e confirmamos o estigma: "Não posso, Nunca poderei é muito grande 

pra mim!". A única maneira é tentar de novo e não ter medo de enfrentar as barreiras, colocar muita coragem no 
coração e não ter medo de arrebentar as correntes".(Autor desconhecido) 

www.paralerepensar.com.br/elefante_acorrentado.htmacesso dia 21/08/2013  

 

SESSÃO I - Revisitar Concepções e as Dimensões da Avaliação 

 

 

 

 

http://joiapreciosa.feeamor.com, acesso 21/08/2013 

 

 

 

 

http://www.paralerepensar.com.br/elefante_acorrentado.htm
http://joiapreciosa.feeamor.com/
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Libâneo, (2004 ) pensa que a escola para a democracia e para emancipação 

humana é aquela que antes de tudo, através dos conhecimentos teóricos e práticos, 

propicia as condições do desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos alunos. 

E para ele a tarefa da escola fica muita clara, que é de assegurar as 

condições para que a aprendizagem escolar se torne mais eficaz, mais solida, mais 

consolidada, enquanto ferramenta para as pessoas lidarem com a vida. “Uma escola 

que visa a formação cultural e científica, isto é, o domínio do saber sistematizado, 

mediante o qual se promove o desenvolvimento de capacidades intelectuais, como 

condição de assegurar  direito a semelhança, á igualdade”. Sendo assim é possível 

considerar que essa função primordial da escola – “a formação cultural e científica- 

se destina a sujeitos diferentes, já que a diferença não é uma excepcionalidade da 

pessoa humana, mas condição concreta do ser humano e das situações 

educativas.( Libâneo, 2004). 

Considerando a função social da escola propões uma reflexão sobre a 

avaliação da aprendizagem suas concepções, seus conceitos, instrumentos e 

critérios. 

 

 

 

 

 

O que é avaliar? E o que é Avaliação para você professor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Para iniciarmos nossos estudos gostaria de propor 

uma reflexão sobre a Função Social da Escola. 

Professor para você o que é Escola? E qual a sua 

função? 
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PROFESSOR:  

“VAMOS REVISITAR CONCEITOS E CONCEPÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO” 

 O termo “avaliar” tem sua origem no latim, provindo da composição a-valere, 

que quer dizer “dar valor a”. Porém, o conceito avaliação é formulado a partir de 

determinações da conduta de “[...]atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato, 

ou curso de ação” (LUCKESI, 2006, p. 92) 

“Avaliação constitui-se em uma investigação crítica de uma dada situação que 

permite de forma contextualizada, compreender e interpretar os confrontos 

teóricos/práticos as diferentes representações dos envolvidos, e as implicações na 

reconstrução do objeto em questão”. (BRANDALISE, 2010, p.70).  

Sendo assim a avaliação é um ato pedagógico, que nos auxilia a identificar, 

analisar e explicar as dificuldades e avanços dos alunos no decorrer do processo 

ensino aprendizagem ajudando-nos a traçar novas estratégias. 

Porem ela não se estabelece em atos isolados (prova), muito menos na fase 

final do processo ensino-aprendizagem. Ela é um processo contínuo e flexível que 

busca informações sobre o aluno e a qualidade da aprendizagem do mesmo. 

Para Jussara Hoffmann, “A avaliação é substancialmente reflexão, 

capacidade única e exclusiva do ser humano. De pensar sobre seus atos, de 

analisá-los, julgá-los, interagindo com o mundo e com os outros seres, influindo e 

sofrendo influências pelo seu pensar e agir. Não há tomada de consciência que não 

influencie a ação. Uma avaliação reflexiva auxilia a transformação da realidade 

avaliada.” (HOFFMANN, 2001, p.10) 

 “A Avaliação é um processo de captação das necessidades, a partir do 

confronto entre a situação atual e a desejada, visando uma intervenção na realidade 

para favorecer a aproximação entre ambas” (VASCONCELOS,1998, p.52). 

“Avaliar é ser capaz de acompanhar o processo de construção do 

conhecimento do educando, para ajudá-lo a superar obstáculos.” 

(VASCOCELOS,1998,p 55). 

A avaliação escolar é um instrumento de poder e de controle que está 

relacionado aos objetivos, às finalidades, aos interesses que estão em jogo no 
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trabalho educativo. Para contribuir com o processo educativo deve ter como função 

diagnosticar o desenvolvimento da aprendizagem, investigar as dificuldades e 

indicar alternativas de superação das mesmas. 

Se buscarmos uma escola que não seja uma preparação para a vida, mas 
que seja ela mesma uma rica experiência de vida, se buscarmos uma escola 
que não seja reprodutora dos modelos sociais discriminatórios, mas 
promotora do desenvolvimento integral de todos os alunos, temos de 
repensar a avaliação.(VASCONCELOS, 2000, p.28).  

 

Segundo Hadji (2001), avaliação formativa é aquela que se situa no centro da 

ação de formação. É a avaliação que proporciona o levantamento de informações 

úteis à regulação do processo ensino – aprendizagem, contribuindo para a 

efetivação da atividade de ensino. 

Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, citado por LIBÂNEO (1991; 

p196) "[...]a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do 

processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre 

o seu trabalho”. 

Os conceitos e concepções sobre a avaliação que propõe-se neste caderno o 

conceito de Avaliação que seja emancipatoria onde segundo conceitos de 

SAUL,1996;  

“A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de 
descrição, analise e critica de uma dada realidade, visando 
transformá-la, situada numa vertente político pedagógica cujo 
interesse primordial é emancipador, libertador visando provocar 
critica e fazer com que as pessoas envolvidas na ação 
educacional escrevam sua própria historia”. ( SAUL, 1996; p.21). 

 

A avaliação é um processo natural que acontece para que o professor tenha 

uma noção dos conteúdos assimilados pelos alunos, bem como saber se as 

metodologias de ensino adotadas por ele estão surtindo efeito na aprendizagem dos 

alunos. Há muito tempo atrás avaliar significava apenas aplicar provas, dar uma nota 

e classificar os alunos em aprovados e reprovados. Ainda hoje existem alguns 

professores que acreditam que avaliar consiste somente nesse processo. Contudo, 

essa visão aos poucos está sendo modificada. Avaliação não deve ser somente o 

momento da realização das provas e testes, mas um processo contínuo e que 
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ocorre dia após dia, visando à correção de erros e encaminhando o aluno para 

aquisição dos objetivos previstos. Nesse sentido, a forma avaliativa funciona como 

um elemento de integração e motivação para o processo de ensino-aprendizagem. 

Através de um organograma, elabore seu conceito de avaliação com 

auxílio dos conceitos de avaliação propostos pelos autores acima! 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo Estudo Errado - Gabriel O Pensador 

http://www.youtube.com/watch?v=BD4MMZJWpYU, acesso 19/08/2013 

as 23:07 

MODALIDADES E DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Diagnóstica – Detectam o nível geral de conhecimento dos alunos 

suas dificuldades para redirecionar o processo de ensino aprendizagem.  Ex: pré-

testes, ficha de observação. 

Avaliação Diagnóstica; 

Avaliação Formativa; 

Avaliação Continua. 

http://www.youtube.com/watch?v=BD4MMZJWpYU
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Avaliação Formativa – Ocorre durante todo o processo ensino 

aprendizagem, ela tem uma visão inclusiva, emancipatória (não a nota). Ex: portfólio, 

observações. 

Perrenoud (1999, p.09) diz que é “[...]formativa toda avaliação que auxilia o 

aluno a aprender e a se desenvolver, ou seja, que colabora para a regulação das 

aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de projeto educativo”.  

Na avaliação formativa: o professor será informado dos efeitos reais de seu 

trabalho e poderá regular sua ação; terá flexibilidade, vontade de adaptar-se, 

variabilidade didática. O aluno saberá onde anda, tomará consciência de suas 

dificuldades, reconhecer e corrigir seus próprios erros. (Hadgi, 2001). 

A avaliação só é formativa se for informativa, tem por função preparar uma 

tomada de decisão de ordem didática. É essencial articular conteúdos sobre a 

aquisição dos quais há um questionamento com exercícios capazes de informar 

sobre essa aquisição. (Hadji, 2001) 

Avaliação Contínua - Segundo Luckesi não é fácil ocorrer a avaliação 

Formativa em nossas escolas, devido ao numero de alunos em sala, notas, entre 

outros, porem precisamos buscar alternativas mais próximas. 

“O caráter processual de avaliação pode ser comparado a um elástico que, 

mesmo sendo esticado em ação contínua, não rompe, caracterizando contínua 

consistência elástica. Mas, rompendo-se, o elástico torna-se efêmero, inconsistente. 

A avaliação, na medida em que conserva a sua processualidade “elástica”, inspira 

resultados contínuos e duradouros.” (BOTH,2012, p.67)  

 "Seja contínua, a avaliação só faz sentido quando leva ao desenvolvimento do 

educando", afirma Luckesi. Ou seja, só se deve avaliar aquilo que foi ensinado. Não 

adianta exigir que um grupo não orientado sobre a apresentação de seminários se 

saia bem nesse modelo. E é inviável exigir que a garotada realize uma pesquisa (na 

biblioteca ou na internet) se você não mostrar como fazer. 
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Garcia (In: ESTEBAN, 1999, p. 41) afirma: 
“O prazer de aprender desaparece quando a aprendizagem é reduzida a provas e 
notas; os alunos passam a estudar ‘para se dar bem na prova’ e, para isso, têm de 
memorizar as respostas consideradas certas pelo professor ou professora. 
Desaparecem o debate, a polêmica, as diferentes leituras do mesmo texto, o 
exercício da dúvida e do pensamento divergente, a pluralidade. A sala de aula se 
torna um pobre espaço de repetição, sem possibilidade de criação e circulação de 
novas idéias.” 
Tomando como ponto de partida a citação acima, registre suas observações quanto 
às possibilidades da organização de práticas avaliativas tendo como referência a 
abordagem formativa, continua, diagnostica. 
 
  

 

 

 

 

         AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

O que avaliar? Os esquemas de conhecimento relevantes para o novo material ou 

situação de aprendizagem. 

Quando avaliar?No inicio de uma nova fase de aprendizagem. 

Como avaliar?Consulta e interpretação do histórico escolar do aluno. Registro e 

interpretação das respostas e comportamento dos alunos ante perguntas e 

situações relativas ao novo material de aprendizagem. 

          AVALIAÇÃO FORMATIVA 

O que avaliar? Os progressos, dificuldades, bloqueios, etc., que marcam o 

processo de aprendizagem. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Quando avaliar?Durante o processo de aprendizagem. 

Como avaliar? Observação sistemática e pautada do processo de aprendizagem. 

Registro das observações em planilhas de acompanhamento. Interpretação das 

observações. 

Hadji, 2001 nos indica pistas para a ação – avaliação formativa: 

Objetivos: privilegiar a auto-regulação, construir por meio do ensino, de maneira 

que o aluno perceba o “alvo”visado, aproprie-se dos critérios de realização e de 

êxito, e esteja em condições de julgar sua situação, tornando-se o professor capaz 

de fundamentar as remediações feitas sobre o diagnóstico elaborados e de 

diversificar sua prática pedagógica.  

Modalidades: o professor não deve limitar sua criatividade e sua imaginação; deve 

ter a preocupação de falar correta e pertinentemente. 

Condições técnicas: relacionar o exercício de avaliação ao objeto avaliado; explicar 

os exercícios; especificar o sistema de expectativas e os critérios; ampliar o campo 

das observações; tornar a avaliação informativa. 

Para avaliar é preciso ter a sensação do que as coisas valem, o que implica 

relação não indiferente com o mundo. O professor deve estabelecer bases de 

confiança no sentido ético, pois a avaliação formativa envolve afetividade. Com isso 

ele deve aceitar o principio da discussão e do questionamento e buscar imperativos 

válidos para se alcançar os objetivos, fazer o que for necessário e legitimo pela 

comunidade se fazer referência a pessoa humana. 

 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA          TOMADA DE POSIÇÃO          AÇÃO 
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PARA REFLEXÃO 

A História do rato 

 

 

 

 

 

                                                       www.diaadia.pr.gov.br 

Romão disse a um ratinho que ia passando por perto dele: 

- “Pare aí. Temos já de ir ao juiz. Quero te acusar”. 

“Vamos”, respondeu o ratinho.  

“A consciência de nada me acusa e saberei defender-me.” 

“Muito bem”, disse o gato. “Aqui estamos diante do senhor juiz”. 

“Não o vejo”, disse o ratinho. 

“O juiz sou eu”, disse o gato. 

“E o júri?”, perguntou o ratinho. 

“O júri também sou eu”, disse o gato. 

“E o promotor?”, perguntou o ratinho. 

“O promotor também sou eu”, disse o gato. 

“Então você é tudo?”, perguntou o ratinho. 

“Sim, porque sou o gato”.  

“Vou acusar você, julgar você e comer você.”(Lewis Corroll, em Alice no País das 

Maravilhas. 1884). 

 

Sessão 2- Planejamento e Avaliação 
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                    Neste vídeo, “ Orquestra Sinfônica de Yanni”. 

                               http://www.youtube.com/watch?v=pxOeuCXZFmw,acesso em  09/11/13. 

 

 

 

 

Pensar em Planejamento há necessidade de se pensar primeiro a função 

social de escola. 

 

 

Para que a escola pública de hoje realize sua função social, são necessárias 

ações, da gestão escolar ao pedagógico, passando pelas políticas públicas, que 

garantam o acesso e permanência, e uma escolarização de qualidade capaz de 

propiciar o enfrentamento do processo de exclusão social da imensa parte da 

população que tem a escola a principal possibilidade de construção de uma 

emancipação humana. 

Para isso o Planejamento deve ser concebido, assumido e vivenciado no 

cotidiano da pratica social docente, como um processo de reflexão. Segundo Saviani 

(1987, p.23) “a palavra reflexão vem do verbo latino “reflectire” que significa “voltar 

atrás”. É, pois um (re)pensar, ou seja, um pensamento em segundo grau. Refletir é o 

ato de retomar,reconsiderar, revisar, vasculhar,entre outros”. 

  

Planejamento e Avaliação 

 

“A educação, a escola e o ensino são os grandes meios que o homem busca para poder 
realizar o seu projeto de vida. Portanto cabe a escola e aos professores o dever de planejar 
a sua ação educativa para construir o seu bem viver”. Menegolla: Sant`Anna, 2001,p.11 

Qual a relação das imagens e termos apresentados no vídeo com o planejamento na 

escola? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

http://www.youtube.com/watch?v=pxOeuCXZFmw
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Ainda segundo Saviani (1987, p.24) a reflexão tem que preencher três 

requisitos básicos:  

“*Radical – Buscar a raiz do problema ( profundo processo de reflexão); 

*Rigorosa – na medida em que faz uso do método cientifico. (formas de 

fazer); 

*de Conjunto – visão da totalidade na qual o fenômeno aparece”. 

“Planejamento do ensino é o processo de pensar de forma radical, rigorosa e 

de conjunto, os problemas da educação escolar, no processo ensino-aprendizagem. 

Consequentemente,planejamento do ensino é algo muito mais amplo e abrange a 

elaboração, execução e avaliação de planos de ensino”.Saviani (1987,p.24). 

Planejamento é a organização do trabalho, das ações educativas. A avaliação 

e o Planejamento andam juntos. 

"A avaliação deve ser encarada como reorientação para uma aprendizagem 

melhor e para a melhoria do sistema de ensino". Daí a importância de pensar e 

planejar muito antes de propor um debate ou um trabalho em grupo. É por isso que, 

no limite, você pode adotar, por sua conta, modelos próprios de avaliar os 

estudantes. 

    Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 20 de Dezembro de 1996 

 

 

 

 

 

Para uma pratica de avaliação na escola, o ideal, para o acompanhamento da 

aprendizagem do educando,seria uma prática de “avaliação processual”,como 

propõe a Lei de Diretrizes Nacionais para a Educação. Processual quer dizer 

contínua permanente, todos os dias e todas as horas. Esse seria o ideal para a 

nossa pratica diária de trabalho escolar. Ela poderia também denominar-se 

Art.24. Parágrafo V. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 
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“diagnóstica”, “formativa”, ”mediadora” ou ter outra designação que indique avaliação 

de acompanhamento e reorientação do processo, se necessário. 

 Todavia, sabemos que as condições de ensino em nosso país são 

difíceis, quais os fatores que dificultam a realização efetiva da avaliação processual 

(continua, formativa)em sua pratica docente? 

 

 

 

 

 

 

 

       Projeto Político Pedagógico (PPP) 

 Segundo PPP, Colégio Estadual Alberto da Silva Paraná (p.37-38): 

“A avaliação da aprendizagem deverá ser assumida como instrumento de 

compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em 

vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu 

processo de aprendizagem, por meio do qual o professor possa ter condições de 

saber se houve e em que medida houve a apropriação do conhecimento”. 

Assim sendo, “a avaliação será diagnóstica, somativa, processual, qualitativa 

e formativa. A avaliação diagnóstica deve estar comprometida com uma proposta 

histórica - crítica, já que esta concepção tem por objetivo levar o educando a 

apropriar-se criticamente de conhecimentos e habilidades necessárias à sua 

realização como sujeito crítico.” 

A avaliação deverá ser concebida como diagnóstica, objetivando identificar o 

que o aluno aprendeu ou não para então proceder a retomada de conteúdos e a 

recuperação de estudos, não sendo a nota o fim último e sim a aprendizagem.  

Com o objetivo de respaldar as discussões e tomadas de decisões em 

relação ao acompanhamento da aprendizagem e o resultado final torna-se 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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imprescindível o estabelecimento de alguns critérios, os quais serão definidos pelos 

professores em suas disciplinas expressando a intencionalidade do seu trabalho em 

relação aos seus objetivos e aos seus conteúdos. 

Gestores, equipe pedagógica, professores e agentes educacionais devem 

juntos buscar espaço dentro da escola para uma reflexão constante sobre a questão 

ensino-aprendizagem e a avaliação, definindo caminhos possíveis a serem trilhados, 

visto que "[...]a avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável enquanto 

concebida como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação.” 

(HOFFMANN, 1996, p.17). 

A Avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida em que 

se articula com um projeto político pedagógico e com seu consequente plano de 

trabalho docente. A Avaliação, deve se caracterizar como permanente, participativo 

e interativo. 

 

 

 

 

 

 

O Projeto da escola, no trecho em que versa sobre os objetivos específicos 

do ensino fundamental e médio também enfatiza a necessidade de “tornar o aluno 

crítico através da reflexão para melhor exercer a cidadania de forma consciente e 

participativa”. No ítem sobre a avaliação, a proposta é clara ao afirmar que 

“avaliar não é apenas medir, comparar e julgar, mas deve ser um meio de se 

obter informações e subsídios para favorecer o desenvolvimento do aluno, um 

meio de se coletar informações para, a partir delas, adotar procedimentos de 

correção e melhoria do processo, planejamento e rendimento do trabalho 

pedagógico”. 

 

No momento em que as grandes utopias do 
passado se esgotaram, é no espaço da escola que o 
professor pode reencontrar as pequenas utopias que dão 
sentido à sua prática profissional. Como intelectuais 
podemos até ser céticos, mas como educadores faz parte de 
nossa ética profissional acreditar no futuro. Antonio Nóvoa. 
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         No Regimento Escola: Seção X da Avaliação da Aprendizagem, da 

Recuperação de Estudo e da Promoção. 

Em grupos vamos revisitar o Regimento Escolar analisando cada artigo.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.105:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Art.106:___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Art.107:___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Art.108:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Art.109:___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Art.110:___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Art.111:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Art.112:___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Art.113:___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Art.114:___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Art.115:___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Art.107:___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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        Plano de Trabalho Docente  

Aparece no Artigo 13, II da LDB 9394/96 como Plano de Trabalho que 

deve ser feito pelo professor. Isso justifica o termo “Plano de Trabalho Docente”. 

Art.13 Os docentes incumbir-se-ão de: 

II – Elaborar e cumprir o Plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino. 

E a Avaliação da Aprendizagem é um dos elementos que compõe Plano 

de trabalho docente, instrumentos e critérios avaliativos. Sendo assim para avaliar é 

importante considerar as formas de avaliação previstas no Plano de Trabalho 

Docente (PTD). 

Esta avaliação deve estar definida de acordo com as Expectativas de 

Aprendizagem que representam assim, os objetivos a serem alcançados, cabendo 

ao estabelecimento e a cada professor, no seu Plano de Trabalho Docente, definir o 

caminho que será percorrido para que os alunos aprendam. 

 

 

 

 

 

 

 

“A avaliação atravessa o ato de planejar e de executar; por isso, contribui em 

todo o percurso da ação planificada. A avaliação se faz presente não só na 

identificação da perspectiva político-social, como também na seleção de meios 

alternativos e na execução do projeto, tendo em vista a sua construção. Ou seja, 

avaliação, como crítica de percurso, é uma ferramenta necessária ao ser humano no 

processo de construção dos resultados que planificou produzir, assim como o é no 

redimensionamento da direção da ação.”(LUCKESI, 2006, p. 118).  

Vamos Revisitar o Caderno de Expectativas de Aprendizagem da sua disciplina e 

elaborar: *Procedimentos e orientações metodológicas avaliativas, definindo os 

objetivos de aprendizagem, instrumentos e critérios avaliativos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Avaliação da 
Aprendizagem, Objetivos 

de aprendizagem, 
Instrumentos e Critérios 

avaliativos 
 

 

Sessão 1- Avaliação escolar como processo orientador da 

aprendizagem 

1.1 Avaliação Examinar ou Avaliar; 

1.2 O papel da avaliação e do avaliador. 

 

Sessão 2- Repensando o processo de avaliação e as 

articulações necessárias 

2.1Expectativas de aprendizagem; 

2.2 Instrumentos avaliativos; 

2.3 Critérios avaliativos. 

 

 

 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

2 
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EXAMINAR É: 

 

Pontuais - não interessa o antes nem o depois; 

Classificatórios - de acordo com as notas obtidas; 

Excludentes –são seletivos eliminando a maior parte dos estudantes. 

...favorece o  

Autoritarismo-o professor tem o poder de aprovar ou reprovar; 

Disciplinador-das condutas sociais através do medo. (a indisciplina é 

castigada com testes difíceis e surpresa). 

 

 

Sessão 1 - Avaliação escolar como processo orientador da aprendizagem 
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AVALIAR É... 

Não Pontual- interessa o antes e o depois. 

Diagnóstica - permite a tomada de decisão para melhoria. 

Inclusiva-não exclui, mas convida para melhoria. 

Emancipatoria -Freire (1996, p.52) afirma que (...) "ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 
a sua construção". 

Segundo Luckesi a “avaliação” é um julgamento de valor sobre manifestações 

relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisões. 

Cipriano Carlos Luckesi, ainda lembra que a boa avaliação envolve três passos:  

 Saber o nível atual de desempenho do aluno (etapa também conhecida como 

diagnóstico); 

 Comparar essa informação com aquilo que é necessário ensinar no processo 

educativo (qualificação); 

 Tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados (planejar 

atividades, sequências didáticas ou projetos de ensino, com os respectivos 

instrumentos avaliativos para cada etapa). 

 

 

 

Para que o processo ensino-aprendizagem se efetive e 

consequentemente a avaliação adequada seja praticada, deve haver habilidade e 

intencionalidade do professor. Ele deve desejar e ser capaz de desenvolver as 

Em sua metodologia você esta examinando ou avaliando? Por 

quê? 
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várias habilidades de seus alunos, utilizando a avaliação como um meio para atingir 

seus objetivos. 

A avaliação de cunho formativo deve informar o professor para que o 

mesmo possa regular sua ação e também o aluno para que “[...]tome consciência de 

suas dificuldades e possa tornar-se capaz de reconhecer e corrigir seus próprios 

erros” (HADJI, 2001, p. 20). 

Essa função de redirecionamento exige interação entre professor e aluno 

antes, durante e após o momento em que a avaliação ocorre. É preciso que o 

professor, enquanto mediador, leve o aluno a pensar sobre três aspectos. O primeiro 

deles está relacionado com a atividade de avaliação propriamente dita. O aluno deve 

ser capaz de compreender o que o professor deseja no momento em que avalia; 

após a atividade avaliativa aplicada, o docente deve propiciar reflexões sobre como 

o aluno chegou às suas respostas, como pensou; e completando o ciclo, deve haver 

espaço para que o aluno pense sobre como deverá agir para melhorar seu 

desempenho. 

O aluno muitas vezes necessita “[...]adivinhar o que o professor espera e 

decodificar suas expectativas implícitas” (HADJI, 2001, p. 36).  

Porém, se o professor se abstém de instruir o aluno nesse momento, se 

insiste em manter uma postura de vigilância ameaçadora, como poderá haver 

mediação no sentido de promover o entendimento dos alunos? 

Os outros dois aspectos citados são posteriores à avaliação e estão 

intimamente ligados. O professor deve fazer uso de seus conhecimentos teóricos, 

didáticos e metodológicos para auxiliar o aluno a identificar seus padrões de 

raciocínios. O aluno, em geral, é imaturo e não compreende como formular 

hipóteses; além disso, a conotação negativa que reveste o erro humano impede que 

ele analise os seus de forma positiva. A atitude do professor no sentido de mostrar 

que o erro é natural e que se pode aprender com ele é de extrema importância. 

Podemos entender que a função social do ensino não consiste apenas em promover e selecionar os “mais 

aptos” para a universidade, mas que abarca outras dimensões da personalidade. Quando a formação 

integral é a finalidade principal do ensino e, portanto, seu objetivo é o desenvolvimento de todas as 

capacidades da pessoa e não apenas as cognitivas, muitos dos pressupostos da avaliação mudam. 

(ZABALA, 1999, p. 197). 

Professor! 
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Nesta sessão, é importante pensar sobre alguns critérios de avaliação da 

aprendizagem necessários para que a forma de avaliar seja transformadora. Para 

tanto, utilizarei uma história de Contos de Fada. Não pense que será uma 

abordagem infantil! Elementos simples e pequenos podem nos levar a grandes e 

importantes reflexões. Vejamos! 

Na História de Branca de Neve, a rainha possuía um espelho mágico para o 

qual costumava perguntar: 

“- Espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu”? 

E o espelho respondia: 

- Não há no mundo mais belo do que vós, rainha. 

E a rainha ficava feliz por saber que o que o espelho falava era a mais pura 

verdade”(Irmãos Grimm). 

            Esta é a história que conhecemos. Uma pergunta e sempre a mesma 

resposta. Uma pergunta e uma abordagem unilateral do processo avaliativo, sempre 

do mesmo ponto de vista, que não faz mágica na avaliação da aprendizagem! 

            Mas, conheçam este outro texto! 

 

ESPELHO, ESPELHO MEU... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Era uma vez”... Uma rainha que vivia em um grande castelo. Ela tinha uma 
varinha mágica que fazia as pessoas ficarem bonitas ou feias alegres ou tristes, 
vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho 
mágico. Um dia, querendo avaliar sua beleza também, ela perguntou ao espelho: 

- Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? 

O espelho olhou bem para ela e respondeu: 
- Minha rainha, os tempos estão mudados. Esta não é uma resposta assim tão 

simples. Hoje em dia, para responder a sua pergunta eu preciso de alguns 
elementos mais claros. 

Atônita, a rainha não sabia o que dizer. Só lhe ocorreu perguntar: 
- Como assim? 

Sessão 2 - Repensando o processo de avaliação e as articulações necessárias 
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- Veja bem, respondeu o espelho. Em primeiro lugar, preciso saber por que 
Vossa Majestade fez essa pergunta. Pretende apenas levantar dados sobre o seu 
ibope no castelo? Pretende examinar seu nível de beleza, comparando-o com o de 
outras pessoas, ou sua avaliação visa ao desenvolvimento de sua própria beleza, 
sem nenhum critério externo? É uma avaliação considerando a norma ou critérios 

predeterminados? De toda forma, é preciso, ainda, que Vossa Majestade me diga se 
pretende fazer uma classificação dos resultados. 

E continuou o espelho: 
- Além disso, eu preciso que Vossa Majestade me diga com que base devo 

fazer essa avaliação. Devo considerar o peso, a altura, a cor dos olhos, o conjunto? 
Quem devo consultar para fazer essa análise? Por exemplo: se consultar somente 
os moradores do castelo, vou ter uma resposta. Entre a turma da copa ou mesmo 
entre os anões, a Branca de Neve ganha estourado. Mas, se perguntar aos seus 

conselheiros, acho que minha rainha terá o primeiro lugar. 
Depois, ainda tem o seguinte, continuou o espelho: 

- Como vou fazer essa avaliação? Devo utilizar análises continuadas? Posso 
utilizar uma prova para verificar o grau dessa beleza? Utilizo a observação? 

Finalmente conclui o espelho: 
- Será que estou sendo justo? Tantos “são os pontos a considerar...”. 

 
(Adaptado de PATTON, Michael Quinn. Utilization-Facused Evaluation. Londres: Sage Pub, 1997, p. 45-46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que observar estes elementos? O professor não tem espelho mágico nem 

varinha mágica, mas deve ficar atento ao que se passa no processo de ensino e 

aprendizagem, da mesma forma que o espelho fez ao escutar a pergunta da rainha 

“O espelho olhou bem para ela” para poder responder. 

Enfim, para que o processo avaliativo aconteça a contento, é importante que 

se estabeleça quais critérios de avaliação serão contemplados, além é claro de uma 

concepção transformadora de avaliar.  Daí a necessidade de reunir os professores 

para analisar e decidir conjuntamente que elementos serão utilizados na avaliação. 

Este texto apresenta a mesma pergunta da história original, porém traz 
uma novidade para avaliar a rainha, afirmando logo no início que os 
tempos mudaram, apontando que há necessidade de novos critérios 
para a avaliação: Elementos claros, Dados comparativos, Análise 
continuada, Observação, Provas, Intenção da avaliação, Atores 
envolvidos na avaliação. 
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                                                           www.diaadia.pr.gov.br 

Para avaliar exige acompanhar e, ao mesmo tempo, contribuir para 

efetivar a aprendizagem e possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem, ensino. 

Para isso, vários procedimentos e instrumentos são utilizados para interagir com o 

conhecimento e expressar a aprendizagem. 

 

 

 

BOTH, 2011, relata que alguns dos Instrumentos de trabalho favorecem a 

expansão criativa, incentiva e, em consequência, a melhoria do desempenho e da 

aprendizagem do aluno. Elenca alguns instrumentos que podem contribuir para a 

identificação e a melhoria do desempenho do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais são os instrumentos que você 

professor utiliza em sua pratica docente? 

 

Questionário;Registros anedóticos; Observação; Entrevista; 

Estudo de caso; Portfólio; Seminário; Debate; trabalho  em 

grupo; Relatório Individual; Auto-avaliação; Conselho de Classe; 

Prova objetiva; Prova dissertativa; entre outros. 
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Segundo Luckesi, o que costumamos chamar de avaliação, na realidade, são 

instrumentos de coleta de dados para a avaliação. Ou seja, aplicar provas, testes e 

realizar tarefas não são avaliar, e sim coletar informações que podem subsidiar a 

avaliação. 

Ao fazer uso de determinados instrumentos, o professor poderá ampliar a sua 

capacidade de observação, podendo, assim, melhorar a sua prática e contribuir para 

aprendizagem dos alunos. 

O ato de avaliar implica momentos e procedimentos. Num primeiro momento, 

é necessário obter informações sobre como está ocorrendo ou ocorreu o processo 

de aprendizagem. Para isso, são utilizados alguns procedimentos, como: 

·Observação: Os registros mais comuns e adequados para observação do 

trabalho escolar são a ficha individual e a lista de checagem. Assim, o professor 

poderá observar e registrar os progressos individuais de cada aluno, por exemplo, 

na sua capacidade de expressão oral, no seu relacionamento com os colegas e com 

o professor, nas suas atitudes de participação e colaboração, dentre outros. São 

questões importantes, que não são avaliadas em provas ou testes. 

· Realização de entrevista: As entrevistas podem ser feitas informalmente, 

sem um roteiro a seguir, ou formalmente, mediante a aplicação de um roteiro ou 

pauta com o registro, nos dois casos, das informações obtidas. É através de uma 

conversa com os alunos, o professor poderá verificar não só o que eles aprenderam 

como também a atitude que revelam em relação à aprendizagem.  

· Realização de dinâmicas: As dinâmicas podem ser previamente 

estruturadas, com texto, papéis definidos para cada um dos alunos ou grupo de 

alunos (pequenas peças teatrais, jogos, performances etc.). Ou 

dinâmicas estruturantes, em que os próprios alunos se colocam no grupo, assumem 

espaços, criam situações, se expõem (jogos inventados, dramatizações 

espontâneas). Supõem observação e registro do professor. Não tem sentido realizar 

dinâmicas interessantes com os alunos, se o professor não aproveita a oportunidade 



                                        Flavia Ivana Santana Braga Theodoro 

                                                        PDE 2013 2

9 

para registrar o que essas dinâmicas revelam quanto às aprendizagens 

evidenciadas. 

· Construção de portfólio: Trata-se de um arquivo individual, com informações 

sobre o aluno e coleções de seus trabalhos. Através de portfólios, o professor 

poderá apreciar o crescimento do aluno ao longo de um determinado tempo, 

comparando seus trabalhos iniciais com os finais e obtendo, assim, uma visão do 

seu progresso ao longo do período letivo. 

· Aplicação de instrumentos formais: Realização de exercícios, provas, testes, 

deveres de casa ou de classe, relatórios etc. 

Quanto a esse último procedimento, de uso quase generalizado, algumas 

observações precisam ser feitas: 

·É preciso muito cuidado na elaboração de testes e provas. As questões 

devem ser elaboradas com clareza, indicando objetivamente a resposta que se quer 

dos alunos. É inadequado o procedimento muito comum de complicar a formulação 

da pergunta, para atrapalhar os alunos (as famosas “pegadinhas”, em que o aluno 

erra por não ter entendido a pergunta, embora saiba a resposta...). Nada deve ser 

cobrado que não tenha sido intensamente trabalhado durante as aulas. As provas 

devem cobrir todos os aspectos trabalhados e não apenas os mais difíceis... E a 

valoração de cada questão deve corresponder ao seu grau de complexidade. 

·Os próprios professores devem elaborar as provas e testes das suas classes, 

considerando o que foi efetivamente ensinado e a forma como foi ensinado. Assim, 

copiar provas já aplicadas ou questões formuladas em livros didáticos não constitui 

um procedimento adequado para avaliar a aprendizagem de determinado grupo. Do 

mesmo modo que nem sempre é adequado aplicar a mesma prova para todas as 

classes da mesma série, a não ser que o trabalho dos professores dessas classes 

seja bastante integrado. 

·A aplicação de testes e provas deve ser feita num clima natural, sem a 

costumeira pressão que envolve a avaliação, tampouco como um momento de 
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punição, em que o professor irá castigar os que não se comportaram bem... Esse 

clima, quando integrado à cultura escolar, evita a necessidade de vigilância em 

relação à “pesca” ou “cola”, quando os valores de sinceridade e honestidade são 

trabalhados no cotidiano do trabalho pedagógico e se evitam os comportamentos de 

concorrência ou competição. 

· A correção de provas ou testes nada mais é que a leitura dos dados de 

avaliação. Assim, além de atribuir notas, o professor precisa usar os resultados 

obtidos pelos alunos para identificar os aspectos que não foram bem assimilados, o 

que lhe permitirá um retorno a esses aspectos para reforçar a aprendizagem. A 

ênfase não deve recair apenas nas respostas certas. Nesse sentido, é preciso 

reconsiderar o conceito de erro. O erro também faz parte da aprendizagem , pois 

expressa uma hipótese de construção do conhecimento. Ele significa que o aluno 

ainda não conseguiu organizar os caminhos cognitivos na direção da conduta 

exigida pela situação colocada. O erro não é necessário, mas, se ele ocorrer, então 

é preciso identificar a sua origem e como ele foi cometido, para reorientar o aluno. 

· A avaliação só tem sentido, como já foi afirmado, se os seus resultados 

permitirem tanto a alunos quanto a professores, uma reflexão sobre os processos 

pedagógicos desenvolvidos. A nota ou conceito é apenas uma mensagem, uma 

convenção utilizada para comunicação com os alunos e seus pais. 

Finalmente, é preciso pensar na atribuição de notas. A avaliação não é 

atribuição de nota. Essa é apenas uma das inúmeras maneiras de serem expressos 

os resultados da avaliação. À medida que se alarga a compreensão da avaliação, a 

nota passa a ter menos importância, e se coloca menos difícil o seu registro. O 

interesse maior, portanto, deve ser a aprendizagem do aluno e não o registro do 

resultado em notas. 

Se as aprendizagens mais significativas se fazem por processos mais 

coletivos, que envolvem a participação de todos, inclusive e principalmente dos 

alunos, também a avaliação que tenha significado precisa se fazer mediante 

processos da mesma natureza. A prática da avaliação compartilhada, da reflexão ao 

longo de todo o processo de trabalho, exige a prática da auto-avaliação de todos, 

http://www.pedagobrasil.com.br/pedagogia/oerroconstrutivo.htm
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professores, alunos e dos demais profissionais. A avaliação da aprendizagem 

escolar adquire seu sentido na medida em que ela se articula com o projeto 

pedagógico da escola e é coerente com as crenças e compromissos de professores, 

coordenadores e gestores escolares. 
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Ilza Martins Sant’Anna e Heloisa Cevi Ramos In,BOTH,I.J, 2011 

Por que há tanta dificuldade de se superar o uso 

exclusivo de provas e testes como Instrumentos 

de Avaliação? 
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A cima Both,I.J apresenta um quadro em que são descritos alguns dos 

principais instrumentos de avaliação de desempenho, enfocando sua 

definição,função, vantagens e ainda aspectos aos quais o avaliador – professor deve 

conferir especial atenção. 

A partir dos instrumentos estabelecidos, escolhidos pelo professor, este deve 

ter bem definidos os Critérios para cada um deles, levando em conta  planejamento, 

aprendizagens significativas, análises e como utilizar tais informações. 

A aprendizagem significativa, critérios avaliativos decorrerão de objetivos 

claros a cerca de conteúdos que são efetivamente relevantes dentro de cada 

disciplina, “a partir dos mínimos necessários para que cada um possa participar 

democraticamente da vida social” (Luckesi, 1984).  Os critérios devem refletir uma 

expectativa, um padrão de desempenho estabelecido a partir dos objetivos e 

conteúdos propostos.  Para que o processo avaliativo se equacione de maneira 

coerente e responsável, os instrumentos utilizados devem ser o reflexo dos critérios 

estabelecidos, de modo a conseguir obter dados da aprendizagem significativa 

ocorrida, de acordo com os níveis de desenvolvimento cognitivo explicitados nos 

objetivos 

                                OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

INSTRUMENTOS                                                                      CRITÉRIOS 

AVALIATIVO                                                                               AVALIATIVO 

Tendo em vista os quadros acima, organize uma proposta 

de trabalho observando o objetivo de aprendizagem de sua disciplina. 

Selecionando 3 instrumentos avaliativos, apresentando 2 argumentos 

que justifique a escolha destes instrumentos. Nesta direção, apoiados 

nas leituras de Both(2011) e Luckesi(2011), indique procedimentos e 

orientações ao professor sobre os instrumentos selecionados. 
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Avaliação Inclusiva: 

Compromisso com a 

aprendizagem de todos 

 

SESSÃO 1 - Ensino, Aprendizagem e Avaliação Inclusiva; 

1.1 Compreensão sobre o que o ensino e a avaliação devem 
priorizar; 

1.2 Compreensão do aluno, levando em conta a 
complexidade da condição humana. 

1.3 Áreas do Desenvolvimento e Área da Aprendizagem. 

 

SESSÃO2 - Adequação e Flexibilização no Processo 

Avaliativo; 

2.1 Nível de Desenvolvimento real e proximal – 

fundamentos e conceitos; 

2.2 Características funcionais e princípios básicos. 
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LEITURA REFLEXIVA 

QUANDO A ESCOLA É DE VIDRO 

Rute Rocha 

Eu ia à escola todos os dias de manhã e quando chegava, logo, logo, eu tinha 

que me meter no vidro. É no vidro!Cada menino ou menina tinha um vidro e o vidro 

não dependia do tamanho de cada um, não! O vidro dependia da classe em que a 

gente estudava. Se você estava no primeiro ano, ganhava um vidro de um tamanho. 

Se você fosse do segundo ano, seu vidro era um pouquinho maior. E assim, os 

vidros iam crescendo à medida que você ia passando de ano. Se não passasse de 

ano era um horror.Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado. Coubesse 

ou não coubesse.Aliás nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos 

vidros. E para falar a verdade, ninguém cabia direito. Uns eram gordos, outros eram 

muito grandes, uns eram pequenos e ficavam afundados no vidro, nem assim era 

confortável. 

A gente não escutava direito o que os professores diziam, os professores não 

entendiam o que a gente falava, e a gente nem podia respirar direito... A gente só 

podia respirar direito na hora do recreio ou na aula de educação física. Mas aí a 

gente já estava desesperado de tanto ficar preso e começava a correr, a gritar, a 

bater uns nos outros. 

Não atender às especificidades de cada aluno é uma forma de 

discriminação e de exclusão. É retirar dele o direito à educação. 

DEEIN/2009. 

 

 

 

Na compreensão da educação como direito de todos e do processo de inclusão educacional numa 

perspectiva coletiva da comunidade escolar, é importante ressaltar a construção de escolas que busquem 

adequações e flexibilizações metodológicas inclusivas repensando as praticas avaliativas. Como você pode 

repensar para sua escola essas praticas avaliativas inclusivas? 

Sessão 1 - Ensino,Aprendizagem e Avaliação Inclusiva 

 

___________________

__ 
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Para que seja possível compreender a avaliação para a inclusão do indivíduo 

na sociedade, deve-se estudar primeiramente a avaliação e como ela vem sendo 

aplicada na realidade escolar. 

De acordo com o dicionário, avaliação consiste em “determinar o valor de” 

através de um processo de apreciação, análise das características observáveis em 

pessoas, objetos, fatos ou fenômenos. Portanto, a avaliação deve ser feita de modo 

que contemple o indivíduo como um todo e não seja algo pontual e exclusivo. A 

avaliação vem sendo realizada como um processo de seleção, de classificação, de 

modo que são poucos os escolhidos nesse processo, proporcionando, assim, a 

exclusão daqueles que, por algum motivo, durante aquela avaliação pontual, não 

conseguiram obter o desempenho esperado. 

 Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista 
reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é 
classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. [...] 
O ato de avaliar tem seu foco na construção dos melhores resultados 
possíveis, enquanto o ato de examinar está centrado no julgamento de 
aprovação ou reprovação. ( LUCKESI, 2007, p. 5) 

Portanto, a avaliação deve ser usada em prol da inclusão do indivíduo na 

sociedade através da construção de um saber matemático e de um cidadão com 

criticidade. 

A avaliação é utilizada por diversos professores como um instrumento 

disciplinar e amedrontador (punição por certas atitudes), mas professores como 

estes não realizam avaliação e sim um exame classificatório. Partilhando da 

concepção de Luckesi, “a avaliação com função classificatória constitui um 

instrumento estático, freando o processo de crescimento e desenvolvimento do 

indivíduo. Em contrapartida, a avaliação com função diagnóstica compõe “[...] um 

momento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do 

crescimento para a autonomia, do crescimento para a competência [...]”. (Luckesi, 

2007,p.6). Para que se promova essa autonomia, a avaliação não pode ser feita de 

forma classificatória, na qual este indivíduo é avaliado apenas em determinadas 

circunstâncias (provas e testes), pois estes muitas vezes são usados como uma 

ferramenta de “eutanásia” para aqueles que possuem dificuldades e, assim, esses 
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professores determinam que tais alunos estejam fadados a um futuro desprovido do 

conhecimento. 

Por isso é importante a ressignificação da avaliação, a fim de que esta ocorra 

de forma processual e diagnóstica para que os educadores consigam diagnosticar 

os pontos que possuem defasagem da aprendizagem e, de tal modo, ajudem o 

aluno a trilhar um caminho diferente, proporcionando a inclusão deste indivíduo na 

sociedade. Assim  

“Para um verdadeiro processo de avaliação, não interessa a 
aprovação ou reprovação de um educando, mas sim sua 
aprendizagem e, consequentemente, o seu crescimento; daí ela ser 
diagnóstica, permitindo a tomada de decisões para a melhoria; e, 
consequentemente, ser inclusiva, enquanto não descarta, não exclui, 
mas sim convida para a melhoria,” afirma Luckesi (2005, p. 2). 

Muitos dos problemas ligados a execução de uma avaliação ineficiente e 

excludente deve-se ao fato de muitos educadores não compreenderem de fato o que 

o ensino e a avaliação devem priorizar. Alguém que não compreende muito bem sua 

prática profissional certamente terá grande dificuldade em compreender seus alunos 

e ajudá-los a compensar suas carências intelectuais.  

Segundo (MORIN,2003, p.97)"De fato a incompreensão de si é fonte muito 

importante da incompreensão do outro. Mascaram-se as próprias carências e 

fraquezas, o que nos torna implacáveis com as fraquezas dos outros." 

É necessária uma compreensão dos indivíduos de modo desinteressado 

e sem julgamentos prévios. Analisando-os levando em conta a complexidade da 

condição humana.  Desenvolvendo uma maior compreensão das necessidades 

especiais, das diferenças culturais e suas diferentes visões de mundo e valores 

éticos. 

 

 

 

Professor 

COMO FAZER UMA AVALIAÇÃO 

INCLUSIVA NO SISTEMA EDUCACIONAL? 
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O papel da escola foi cruelmente reduzido a lançar conteúdos e depois 

cobrá-los dos alunos através de provas. A tal processo o educador Paulo Reglus 

Neves Freire (1981), alude chamando de “educação bancária”: Num dado momento 

o professor busca fazer um “saque” desse depósito, com aplicação de provas e 

outros testes tradicionais. Tal escola é alienante, tendo o papel apenas de acomodar 

o aluno nessa sociedade de oprimidos e opressores. As escolas doutrinam 

ensinando o valor da competição, dos prêmios e da assimilação. Há de se despertar 

o educando e inquietá-lo para o mundo a sua volta e para isso o educador deve 

interagir com ele buscando a sua realidade e é essa a função dos temas geradores.  

“Pessoas, escreve Rubem Alves (1981), atualmente são máquinas, catalogadas por 

números, recebem salários, possuem RG, CPF, título eleitoral e tantos outros 

direitos simplificados por números. Isso se reflete nas escolas, ou seja, atribuir ao 

rendimento números, representação de conceitos...” 

A instituição escolar é então um jogo, onde os alunos disputam as 

melhores notas ou fazem suas combinações para alcançar a média mínima exigida 

numa equação matemática que definirá quem pode e quem não pode dar seqüência 

os estudos, alcançando patamares superiores, como se os níveis de aprendizagem 

estivessem dispostos como escadas. Aos perdedores cabe a devida punição 

dentrodo sistema: A REPROVAÇÃO.  

Para o professor Cipriano Carlos Luckesi, avaliação escolar é “um juízo 

de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão”. Portanto, 

segundo essa concepção, não há avaliação se ela não trouxer um diagnostico que 

contribua o processo de aprendizagem.” Luckesi atenta ao fato de como são feitas 

as avaliações atualmente nas instituições de ensino. 

A escola tem por obrigação oferecer os mesmos suportes de ensino a 

todos, independente de classe social, credo, sexo ou cor. Todos devem ser 

avaliados de mesma forma e a todo momento, através de diversos artifícios e 

atividades, dentre elas a prova, pois, como diz Perrenoud (1999, p.28) , “[...]a prova 

é um meio e nunca um fim”, ou seja, apenas um dos muitos recursos a serem 

utilizados pelo professor na condição de avaliador. Avaliar significa acompanhar o 

caminho que o aluno traça em seu processo de ensino, descobrir suas principais 

necessidades, habilidades, e dificuldades. Tal processo é constante e por isso feita 
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na análise de todos os momentos. Segundo Jussara Hoffmann, consultora em 

educação de Porto Alegre: "É fundamental o registro diário das atividades aplicadas 

em sala de aula e o rendimento de cada aluno, pois a observação só se faz válida 

quando é registrada. As anotações mostram em que as crianças se desenvolveram 

e em que elas ainda precisam avançar." (1993, p.22). 

Observamos que a avaliação formativa não é estática, ela é um processo 

cíclico e contínuo de análise e ação. Perrenoud (1999, p.10) destaca tal aspecto 

enfatizando que a avaliação formativa tem função remediadora. Ele afirma que esta 

modalidade de avaliação se assemelha à atitude do médico, que, ao diagnosticar o 

paciente de maneira individualizada, toma uma decisão, uma atitude concreta e 

particular. O diagnóstico deve, portanto, ser acompanhado de uma intervenção 

diferenciada. Para o autor, não há avaliação formativa sem diferenciação já que todo 

público escolar, por mais selecionado que seja, é heterogêneo. Defrontados com o 

mesmo ensino, os alunos não progridem no mesmo ritmo e da mesma maneira.  

Caso se aplique uma avaliação formativa, cedo ou tarde um fato se 

evidenciará: nenhum ajuste global corresponde à medida da diversidade das 

necessidades. A única resposta adequada, portanto, é a de diferenciar o ensino.  

Tal caráter remediador individualizado é o que justamente dificulta a 

emergência de uma avaliação formativa pelo fato de depender das condições 

estruturais do ambiente escolar, da formação dos professores, da disposição dos 

alunos, mas também, e não menos importante, das intenções envolvidas.   

 

[...] ela é uma possibilidade oferecida aos professores que compreenderam 
que podiam colocar as constatações pelas quais se traduz uma atividade de 
avaliação dos alunos, qualquer que seja a sua forma, a serviço de uma 
relação de ajuda. É a vontade de ajudar que,  em última análise, instala a 
atividade avaliativa em um registro formativo. (HADJI, 2001, p. 22). 

  

Hadji (2001) afirma que há três principais obstáculos à emergência de 

uma avaliação formativa. O primeiro é a existência de representações inibidoras, o 

segundo é a pobreza atual dos saberes necessários e o terceiro é a preguiça ou 

medo dos professores, que não ousam imaginar remediações: Se o diagnóstico 

orienta a busca de uma remediação, esta sempre deve ser inventada. Ela depende 
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da capacidade do professor para imaginar e pôr em execução remediações.  

 

 

 

 

 

 

 (PPP, p.40) “A avaliação do aluno com necessidades educacionais especiais 

se dará através da Avaliação Psicopedagógico no Contexto Escolar com a finalidade 

de identificar as reais dificuldades do aluno, bem como suas capacidades e 

habilidades frente ao processo educacional. A Avaliação Psicopedagógico no 

Contexto Escolar consistirá da avaliação realizada pela equipe pedagógica 

juntamente com os professores das disciplinas, bem como observação in loco, 

juntamente com parecer psicológico e ou avaliação de uma equipe multidisciplinar 

quando necessário”. 

Percebe-se que este contexto referente a avaliação retratada no PPP, p.40 

refere-se a avaliação de encaminhamento, porem a avaliação da aprendizagem dos 

alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula no dia a dia se 

remete a paginas 37 e 38 tendo como ponto de partida uma avaliação diagnostica, 

formativa, processual. 

Na concepção de Mantoan (2007), “[...] é urgente substituir o caráter 

classificatório da avaliação escolar, através de notas e provas, por um processo que 

deverá ser contínuo e qualitativo, visando depurar o ensino e torná-lo cada vez mais 

adequado e eficiente à aprendizagem de todos os alunos” (p. 50). 

A avaliação diagnóstica apresenta forte influência para o avanço da 

aprendizagem e da inteligência, diante da superação de desafios em diferentes 

áreas do saber e do fazer. O educador, em sala de aula, deve implementar 

estratégias pedagógicas a fim de evitar o desperdício do potencial humano, 

imprescindível para os tempos atuais, caracterizados pela sociedade da informação, 

Revisitando o PPP do Colégio vamos analisar o Processo de Avaliação 

referente ao alunos com necessidade educacionais especias? O que 

precisamos repensar as lidas as referencias sobre a avaliação da 

aprendizagem? 
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sendo o conhecimento fonte de riqueza continuamente renovada (Pozo, 2002; 

Viana, 2005). 

Por conseguinte, é preciso considerar as diversas situações em que a 

aprendizagem se manifesta, de acordo com suas necessidades básicas, inclinações 

e anseios. Para além da dimensão cognitiva, deve-se almejar a totalidade do sujeito, 

propiciando condições para seu crescimento e melhoria como pessoa. Entretanto, 

temos que levar em conta uma questão chave: alunos com necessidades 

educacionais especiais tem suas limitações, e  devemos avaliá-los considerando 

suas possibilidades, tornando a avaliação como mediadora do processo ensino 

aprendizagem, sem fazer comparações com os outros alunos, pois cada um e único. 

Avaliar portanto, não é apenas dar notas – apesar de precisarmos cumprir 

com as normas legais da educação, as notas podem ser dadas a esses alunos de 

acordo com seu desempenho, elaborando critérios para quantificar esse rendimento 

escolar. 

Da teoria a Prática                          Da Prática a Teoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos colocar em pratica, elaborando alguns critérios 

avaliativos que considera importante em sua pratica em sala de 

aula com alunos NEEs. 

 



                                        Flavia Ivana Santana Braga Theodoro 

                                                        PDE 2013 4

1 

 

 

Para que haja uma educação voltada para o diferente é necessário um amplo 

processo de construção e reconstrução do conhecimento em uma sociedade 

democrática. Incluem-se aqui os valores, idéias, percepções, interesses, 

capacidades, estilos cognitivos e aprendizagens vivenciados pelas pessoas em 

interação. São nesses momentos de interações que se evidenciam, também, o 

preconceito e a discriminação, mais especificamente no ambiente escolar.  

É exatamente a partir da entrada da escola nas discussões que o tema 

adquire contornos preocupantes: 

 

 

 

 

 

Está a escola regular preparada, ou em busca de propiciar o que garantem as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na educação Básica em seu texto:  

A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades especiais na 
rede regular de ensino não consiste apenas na permanência física desses 
alunos junto aos demais educandos, mas representa a ousadia de rever 
concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial dessas 
pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. [...] 
O respeito e a valorização da diversidade dos alunos exigem que a escola 
defina sua responsabilidade no estabelecimento de relações que 
possibilitem a criação de espaços inclusivos, bem como procure superar a 
produção, pela própria escola, de necessidades especiais (p. 20). 

 

Todo processo avaliativo tem por intenção observar o aprendiz, analisar e 

compreender suas estratégias de aprendizagens e tomar decisões pedagógicas 

PARA REFLETIR: 

Sabe-se quem é o aluno a ser incluído?  

Que tipo de classe ele vai frequentar? 

Que programas ele vai enfrentar?  

Quem são e como atuam os profissionais que ele vai encontrar? 

Sessão 2 -Adequação e Flexibilização no Processo Avaliativo 
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favoráveis à continuidade do processo (HOFFMANN, 2007). A referida autora, que já 

defende o uso de procedimentos em avaliação mais abrangentes, também nos 

coloca que o processo avaliativo é de caráter singular aos estudantes e é preciso 

refletir sobre esses procedimentos, pois suas práticas excludentes ou includentes 

afetarão seriamente esses sujeitos.  

Não há, portanto, como negar a importância e a necessidade de se entender 

a avaliação no contexto da inclusão educacional, bem como de se desenvolver 

pesquisas que definam critérios claros e específicos como forma de viabilizar as 

adequações necessárias.  

Durante o processo de aprendizagem, o aluno desenvolve emoções que 

pertencem não somente ao ambiente escolar, mas vivencia emoções subjetivadas 

em outros espaços, nos mais diversos momentos de sua vida. Pontuamos aqui a 

importância de considerar a complexidade subjetiva do sujeito que aprende, pois 

essa é inseparável dos sentidos subjetivos desenvolvidos na aprendizagem. A sala 

de aula deverá, então, transformar-se em um espaço onde permearão dúvidas, 

hipóteses e uma reflexão crítica a respeito do conhecimento a ser construído.  

 O sujeito que aprende nada mais é que aquele que é ativo, reflexivo e emocional, o 

que consequentemente implicará em algumas reflexões acerca de nossas práticas 

pedagógicas. 

González Rey (2008) aponta alguns aspectos a serem trabalhados nas atuais 

estruturas educacionais: 

 Primeiro, a extinção definitiva da figura do mestre, detentor do conhecimento, 

por estimular uma postura passivo-reprodutiva de seus alunos.  

Segundo, as práticas pedagógicas devem propiciar um aluno envolvido com 

as suas experiências e idéias no processo de aprendizagem. Devemos compreender 

a aprendizagem como uma prática dialógica, pois este momento de debate em sala 

de aula estimulará o envolvimento do aluno, propiciando um processo de 

aprendizagem norteado pela reflexão. Outro aspecto importante é a avaliação, 

instrumento que deve cobrir as funções de avaliar, estimular, retroalimentar e 
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favorecer o vínculo professor-aluno. O autor afirma: “Hoje enfatizaríamos também o 

desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva, que vai se desenvolver em 

decorrência do desenvolvimento dos sentidos subjetivos do aluno em relação ao que 

aprende.” (GONZÁLEZ REY, 2008, p. 40). 

 Para a Educação Inclusiva, os conteúdos trabalhados em classe 

devem ter como proposta principal o desenvolvimento das estruturas afetivo-

cognitivas do aluno. Esta proposta sugere ao professor uma avaliação diferenciada 

que levam em conta as habilidades individuais, respeita o ritmo da aprendizagem 

considerando limites físicos ou intelectuais.  

[...]efetivar a inclusão é preciso [...] transformar a escola, começando por 
desconstruir práticas segregacionistas. [...] a inclusão significa um avanço 
educacional com importantes repercussões políticas e sociais visto que não 
se trata de adequar, mas de transformar a realidade das práticas 
educacionais. (FIGUEREDO, 2002, p.68). 

 

O professor é responsável por colocar em prática as adequações ou os 

ajustes relacionados ao aprendizado e a avaliação. Portanto, espera-se que este 

profissional tenha o bom senso e a compreensão de que adequações não são 

permissões para aprovar indiscriminadamente até conduzir o aluno especial para 

séries mais avançadas, a fim de que ele saia do sistema. O empenho para 

compreender as diversidades e as dificuldades cognitivas neste processo inclusivo 

requer profissionalismo que superem inclusive o próprio preconceito sobre as 

limitações do outro. 

Infelizmente nossa realidade ainda é bem diferente do que foi apontado, 

onde percebemos que a escola de hoje é um espaço de rivalidades. A 

escola instituiu a idéia de aluno como um ser em preparação para a vida; e 

para tanto, criou um currículo padronizado, seriado, baseado em pré-

requisitos e linearmente organizado, o que forja e oficializa uma estrutura 

padrão do desenvolvimento intelectual. 

 

Em sua opinião nesse modelo, não há espaço para um ser ativo, reflexivo e 

emocional, considerando as experiências vivenciais e principalmente a 

subjetividade? 
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 As Adequações dos conteúdos curriculares e no processo avaliativo 

consistem em adequações individuais dentro da programação regular, 

considerando-se os objetivos, os conteúdos e os critérios de avaliação para 

responder as necessidades de cada aluno.São exemplos dessas estratégias: 

* adequar os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, o que implica modificar os 

objetivos, considerando as condições do aluno em relação aos demais colegas da 

turma; 

*priorizar determinados objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, para dar 

ênfase aos objetivos que contemplem as deficiências do aluno, suas dificuldades de 

aprendizagem ou altas habilidades. Essa priorização não implica abandonar os 

objetivos definidos para o seu grupo, mas acrescentar outros, concernentes com 

suas necessidades educacionais especiais; 

* mudar a temporalidade dos objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, isto é, 

considerar que o aluno com necessidades especiais pode alcançar os objetivos 

comuns ao grupo, mesmo que possa requerer um período mais amplo. 

 BEYER (2010, p.100 e 101) propõe um documento (quadro) que apóia a 

avaliação da aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

auxiliando o  professor na tomada de decisões acerca do processo de avaliação.O 

quadro ajuda o professor na tarefa de avaliar e autoavaliar-se, levando em conta a 

interatividade e a contextualidade da aprendizagem do seu aluno e considerando-se 

aspectos específicos que compõem as dimensões de análise para cada âmbito de 

avaliação. 

Âmbitos Dimensões de 

Análise 

Aspectos Indicadores 

Contexto 

educacional 

-A instituição 

escolar; 

- A ação 

Pedagógica 

- Filosófico: valores 

e crenças. – 

estrutura 

organizacional; - O 

professor; - a sala 

de aula; - recursos 

ensino-

aprendizagem; - 
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estratégias 

metodológicas 

para ensino dos 

conteúdos 

curriculares; - 

estratégias 

avaliativas 

 

Aluno - Nível de 

desenvolvimento; 

- Condições 

pessoais; 

 

- características 

funcionais; - 

competências 

curriculares; - 

natureza das NEE. 

 

 

Família Características do 

ambiente familiar; 

Convívio familiar. 

- condições de 

moradia; - cultura, 

valores e atitudes; 

- expectativa de 

futuro; - pessoas 

de convívio com o 

aluno; - relações 

afetivas; - 

qualidade das 

comunicações; - 

 

Hugo Otto Beyer, 2010, p. 101. 

 

 

 

Observando o quadro acima de BEYER, vamos 

propor alguns indicadores de avaliação sugerido na quarta 

coluna . 
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Avaliação Emancipatória, 

um olhar transformador 

 

Sessão 1- Conceitos, perspectivas e contribuições da 

Avaliação Emancipatória no contexto escolar 

1.1 Avaliação Emancipatória suas características e funções; 

1.2 Objetivos e Metas da Avaliação democrática; 

1.3 Práticas pedagógicas dialógicas. 

 

Sessão 2 - Práticas Avaliativas Transformadoras 

2.1 Função social da escola e sua finalidades a que se destina 
a escola; 

2.2 Avaliação – Movimento – ação – reflexão-ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 

N 

I 

D 

A 
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E 
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A Avaliação Emancipatória 

Freire (1996, p.52) afirma que (...) "ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção". Acreditamos que a escola deve estar voltada para a formação 

intelectual e moral, auxiliando na formação humana do indivíduo, o 

orientado no papel que desempenhará na sociedade da qual faz parte, 

respeitando assim a diversidade cultural dos indivíduos envolvidos nesta. 

 

A Avaliação Emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, 

análise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la. Ela é um dos eixo do 

processo de aprendizagem, portanto necessita partir da realidade, para apontar os 

avanços do aluno, bem como, indicar meios para a superação de dificuldades que o 

aluno apresenta. 

A avaliação emancipatória  

[...] será possibilitar ao educador condições de compreensão do 
estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar 
com ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e 
possa avançar em termos dos conhecimentos necessários. 
(LUCKESI, 2005, p. 81) 

A função da avaliação emancipatória parte da colaboração, do 

comprometimento com a mudança de paradigmas, com a formação de novos 

sujeitos, e, portanto, de transformar a realidade. Assim, é necessário um trabalho 

planejado e executado com a participação de todos e que tenha resultados 

significativos e concretos. Portanto, o educando precisa participar desse processo.  

A emancipação prevê que a consciência crítica da situação e a proposição 

de alternativas de solução para que a mesma constitua-se em elementos de 

luta transformadora para os diferentes participantes da avaliação” SAUL, 

1988, p.27. 

A avaliação emancipatória está situada numa vertente político-pedagógica 

cujo interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a 

crítica, de modo a libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. O 

compromisso principal desta avaliação é o de fazer com que as pessoas direta ou 

Sessão 1 - - Avaliação Emancipatória, um olhar transformador 
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indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam a sua “própria 

história” e gerem suas próprias alternativas de ação.  

  

 

 

 

 

 

 

[...]para que a educação se torne emancipatória, deve começar com 
o pressuposto de que seu principal objetivo não é “ajustar” os alunos 
a sociedade existente, ao invés disso, sua finalidade primaria deve 
ser estimular suas paixões, imaginações e intelecto, de forma que 
eles sejam compelidas a desafiar as forças sociais,políticas e 
econômicas que oprimem tão pesadamente suas vidas.Em outras 
palavras,os alunos devem ser educados para demonstrar coragem 
cívica,isto é,uma disposição para agir,como se de fato vivessem em 
uma sociedade democrática.(GIROUX,1986,p.262). 

 

Isto significa que em uma Avaliação educativa emancipatória o aluno não 

pode apenas se “ajustar” a testes e exames pradronizados, mas que sejam capazes 

de intervir ativamente na construção do processo de aprendizagem; aprendizagem 

critica, compreensão critica das experiências, a compreensão da importância dos 

valores, o conhecimento das forças ideológicas que influenciam as vidas do aluno 

etc. 

Construindo avaliação democrática, participativa, autônoma, sintonizado 

com os interesses das classes populares. Onde os alunos tornar-se aptos a reagir 

adequadamente aos acontecimentos e situações imprevisíveis, novos, que 

aparecerão mais tarde em sua vida. 

 Nesse sentido a escola precisa: 

Definir qual a concepção de pessoa e de sociedade que se quer formar; 

Traçar objetivos e metas (plano de ação), coletivo; 

Lanço um desafio aos professores: de incluir, em sua rotina, 

uma  avaliação voltada a emancipação! 
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 Fazer uso do processo dialógico como garantia de vez e voz a todos os 

envolvidos no processo; 

 Garantir ao educando direto de participação real nesse processo; 

Repensar os instrumentos avaliativos e suas funções;  

Repensar a metodologia de trabalho;  

Definir as mudanças esperadas nas relações professor/aluno; 

As avaliações emancipatória, dialógica e mediadora servem para a 

intervenção do professor em sua prática em sala de aula.  

Segundo Luckesi, a avaliação da aprendizagem escolar são meios e não fins 

em si mesmas, estando delimitadas pela teoria e pratica. Nesta perspectiva, ela 

precisa estar ressarcida de valores construídos pelos homens, num significado 

coletivo, de bem estar social, por parte do educador este deve visar situações e 

praticas associadas às questões políticas e sociais.  

Entendemos que a avaliação emancipatória não se dá, nem se dará, num 

vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e de 

educação, traduzido em prática pedagógica dialógica, permanente e acolhedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que significa promover uma avaliação emancipatória? 

Quais práticas pedagógicas você considera importantes? 
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Avaliação um Olhar Transformador 

O que mata um jardim não é o abandono. O que mata um jardim é esse 

olhar de quem por ele passa indiferente." Mario Quintana (IEL, 2006, apud 

Hoffmann 2010 p.18) 

Para Hoffmann todos os aprendizes estarão sempre evoluindo, por isso o 

olhar do professor deve abranger a diversidade de traçados provocando-os a 

prosseguir sempre, fazendo que o educando assuma um compromisso pedagógico 

buscando sua própria felicidade.  

A avaliação importa para uma educação libertadora desde que seu papel seja 

investigar, problematizar e ampliar perspectivas. Na avaliação mediadora, 

Educadores devem prestar atenção e “pegar no pé” do educando insistindo em 

conhecê-lo melhor, entendendo suas falas, argumentos, dialogando, ouvindo suas 

perguntas, fazendo-lhe novas e desafiadoras questões até, buscar alternativas para 

uma ação educativa voltada pra a autonomia moral e intelectual. 

A Observação é uma ferramenta básica do trabalho do educador,a 

observação é um ato de leitura, uma tomada de consciência de si, dos outros, da 

realidade.É através da observação que o educador detecta, “lê” o que vê no 

espontâneo ou não, do seu dia a dia, junto aos educando. 

A observação é um ato de entendimento, estudo, compreensão, interpretação 

da realidade. É através dela que o educador tem um levantamento de interesses, 

necessidades, curiosidades a serem trabalhadas.Todo ato de observar caminha 

junto com o ato de registrar. É através do registro que sistematizamos nossas 

observações. Não existe um sem o outro, os dois caminham juntos. Toda 

observação (com seu registro) é material para reflexão, avaliação, e estudo do 

educador. Estudo na busca do entendimento dos significados que estão encobertos 

(para serem lidos) na realidade. 

Sessão 2 - Práticas Avaliativas Transformadoras 
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                                                             www.diaadia.pr.gov.br 

A observação tem um papel determinante na regulação tanto do processo 

ensino/aprendizagem quanto da avaliação, na medida em que integra e regula a 

maioria das decisões do professor na condução das suas aulas. 

 

  www.diaadia.pr.gov.br. 

Observe as imagens a cima e reflita a importância da observação em suas 

praticas avaliativas? 

 

 

 

 

 

  

http://www.diaadia.pr.gov.br/
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Como você professor utiliza o instrumento da observação em sala de 

aula? Você se considera um bom observador? 

 

 

 

 

  
 
 

Segundo Hoffmann O conhecimento é um processo de descoberta coletiva, 

medializada pelo dialogo entre educador e educando, a avaliação deixa de ser 

processo de cobrança para se transformar em um momento de aprendizagem, para 

professores e alunos, voltando pra a transformação do meio. O educador deve ser 

mediador e incentivador de integração e participação em favor da aprendizagem 

além do muro da sala de aula. A avaliação deve ter finalidade primeira a 

aprendizagem maior, apontando caminhos na solução de problemas e reinventando 

maneiras de democratizar o conhecimento. 

Hoffmann conclui que, a avaliação deve se orientar de valores morais e 

paradigmas científicos. Os processos não podem ser fundamentados apenas em 

princípios, critérios e regras de investigação cientifica e metodológicas. E sim deve 

ser recorrer a interações e relação social, numa analise ético-político das práticas e 

metodologias da avaliação. 

Somente após essa consciente revolução é que a avaliação será vista como 

função diagnóstica e transformadora da realidade. Impõe pensar em um novo 

projeto pedagógico apoiado em princípios e valores comprometidos com a 

emancipação humana: 

Da avaliação com fim em si mesma, para a avaliação de processo construtivo; 

Da avaliação classificatória, para a avaliação diagnóstica/formativa/emancipatória. 

______________________________________________

______________________________________________________ 
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A interação entre colegas de turma, a aprendizagem colaborativa, a 

solidariedade entre alunos e entre estes e o professor devem ser estimuladas nas 

turmas. Os professores, quando buscam obter o apoio dos alunos e propõem 

trabalhos diversificados e em grupo, desenvolvem formas de compartilhamento e 

difusão dos conhecimentos nas salas de aulas. 

Os professores, em geral, concordam com novas alternativas de se avaliar os 

processos de ensino e de aprendizagem e admitem que as turmas sejam 

naturalmente heterogêneas. Sentem-se, contudo, inseguros diante da possibilidade 

de fazer uso dessas alternativas em sala de aula e inovar as rotinas de trabalho, 

rompendo com a organização pedagógica estabelecida pelas redes de ensino. 

Ao contrário do que se pensa e se faz, as práticas escolares inclusivas não 

implicam um ensino adaptado para alguns alunos, mas sim, um ensino diferente 

para todos, em que os alunos tenham condições de aprender, segundo suas 

próprias capacidades, sem discriminações e adaptações. 

O ensino diferenciado e currículo adaptado promovem a exclusão na inclusão. 

O ensino diferenciado para alguns nega as aprendizagens diferenciadas e 

individualizadas, que caracterizam a qualidade do ensino inclusivo. O ensino é 

coletivo e deve ser o mesmo para todos, a partir de um currículo que contempla as 

diferenças. Não é o aluno que se adapta ao currículo, e sim, este que deve 

reconhecer e valorizar as diversas respostas e os diferentes níveis de conhecimento 

a que de cada aluno é capaz de alcançar. 
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Juntando as peças do “Quebra Cabeça”. 

O momento da avaliação deve ser entendido como uma relação 

que precisa acontecer, cujas finalidades precisam se bem definidas. 

Como será? O que Avaliar? Como? De que forma? Por quê? 

Diante dos enfoques reflexivos, desse caderno pedagógico convido 

ao professores participantes a pensar, rever e descrever através de uma 

síntese suas considerações sobre a avaliação da aprendizagem escolar, na 

concepção de avaliação inclusiva, formativa e emancipadora, onde esta se 

transforme em práxis pedagógica a serviço da aprendizagem e da formação 

plena de todos os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Um quebra- cabeças não é montado com peças iguais. Assim 
somos, diferentes uns dos outros e ao mesmo tempo 

formadores uns dos outros." Rosicleide David 

 

_____________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

________________________________________ 

http://pensador.uol.com.br/autor/rosicleide_david/
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