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ERA UMA VEZ UMA CIDADE 

QUE POSSUÍA UMA 

COMUNIDADE, 

QUE POSSUÍA UMA 

ESCOLA. 

MAS OS MUROS 

DESSA ESCOLA 

ERAM FECHADOS 

A ESSA COMUNIDADE. 

DE REPENTE, 

CAÍRAM-SE OS MUROS 

E NÃO SE SABIA MAIS ONDE 

TERMINAVA A ESCOLA, 

ONDE COMEÇAVA 

A COMUNIDADE. 

E A CIDADE PASSOU 

A SER UMA 

GRANDE AVENTURA DO 

CONHECIMENTO. 

 

 

 

 

 

Texto extraído do DVD "O Direito de Aprender", uma realização da 

Associação Cidade Escola Aprendiz, em parceria com a UNICEF. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Embora tenha evoluído nos últimos tempos, a 

qualidade da avaliação educacional no Brasil ainda deixa a 

desejar. Por mais que a avaliação seja uma 

responsabilidade dos professores é importante o empenho 

dos alunos e comunidade escolar para resolver esta 

questão tão discutida por pesquisadores da educação. 

Como educador nosso papel é muito importante para consolidar mudanças 

nas formas de avaliar o educando. Por isso organizei este caderno temático que tem 

por objetivo discutir sobre avaliação, enfatizando a avaliação do aluno no ensino 

médio de forma inclusiva no desenvolvimento de suas atividades escolares. 

Ao longo dos anos desenvolvendo minhas atividades como professor no 

Curso de Formação de Docentes e Anos iniciais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio atuando com as Disciplinas de Filosofia e Sociologia, convivo com a 

dificuldade dos professores em avaliar os alunos nas diversas áreas do 

conhecimento humano; observei que cada um estabelecia critérios avaliativos 

diferenciados e assistemáticos gerando algumas vezes conflitos entre professor e 

aluno. Assim  provocado pelas inúmeras discussões dentro do Colégio senti a 

necessidade de necessidade de estudar sobre o tema, “Avaliação no Ensino Médio” 

com a finalidade de organizar um caderno, que busca dar suporte aos professores 

nos vários momentos da avaliação. 

Este trabalho foi desenvolvido após aprofundamento teórico sobre o tema 

“Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio ” e referendado pelas orientações 

recebidas através de atendimento proporcionado pela IES/UNESPAR/CAMPUS 

PARANAGUÁ. 

Para implementação do projeto proposto, entre muitas outros, pesquisados  

foi a  elaboração deste caderno temático, com textos que ajudarão no 

aprofundamento teórico e reflexões que serão desenvolvidos em grupos de estudos 

no coletivo com os Professores do “Colégio Estadual Hélio Antonio de Souza” do 

Município de Pontal do Paraná – Paraná. 

O ponto de partida para a escolha do tema foi a própria realidade escolar, isto 

é, a prática cotidiana de professores e alunos, com relação a avaliação da 

FONTE:https://ope ncli part.org /image/800 px/svg_t

o_png/134671/130406 6818.png 
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aprendizagem no Ensino Médio deste Colégio e os inúmeros diálogos que tive como 

o Corpo Docente também atuando como Pedagogo.  

Considerando assim, as dúvidas e angústias dos professores, dos alunos e 

pais e muito descontentamento em conselhos de classe, reuniões pedagógicas, 

enfim às apreensões resultantes da avaliação, penso que a avaliação da 

aprendizagem deveria ser contínua e favorecer o processo ensino-aprendizagem. 

É preciso compreender a avaliação, retomando-a historicamente, também é 

importante ao analisar e refletir sobre as práticas pedagógicas através do 

aprofundamento teórico, é necessário propor uma ação de intervenção que avance 

na direção de uma escola que dê conta do seu papel de ensinar.  

Para realizar este trabalho, organizei o tema, através das seguintes 

propostas: 

1) Problematização inicial: É um momento enriquecedor, pois através dele, 

partiremos de algumas constatações da realidade escolar problematizadas, para 

avançarmos no entendimento sobre a Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio 

contínua como parte do processo ensino-aprendizagem. 

2) Aprofundamento teórico: Apresenta elementos teóricos que procurarão responder 

às questões problematizadoras iniciais, possibilitando estabelecer novos 

posicionamentos que contribuirão para a prática pedagógica e a efetivação da 

aprendizagem, propiciando assim, maior clareza quanto ao tema. 

3) Proposta de Ação: Encaminha à indicação de ações que transformem a prática 

que deu origem ao estudo do Tema. As práticas, já não são mais percebidas como 

“naturais”, sem intencionalidade definida. São práticas realizadas por sujeitos 

históricos, inseridos em uma determinada sociedade e época e que suas ações 

geram consequências concretas. Assim entendida, a prática pode ser alterada pelos 

sujeitos que as vivenciam, propondo formas de intervenção que superem conflitos 

identificados, as distorções da prática avaliativa e que se coloque a avaliação da 

aprendizagem a serviço de uma educação de qualidade, entendendo-a como 

fundamental no processo ensino-aprendizagem. 
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ensar na elaboração de uma proposta de implementação como política 

pública nas escolas brasileiras é refletir sobre a transformação do currículo 

escolar ainda tão impregnado das práticas disciplinares da modernidade. O 

processo educativo, que se dinamiza na vida social contemporânea, não 

pode continuar sustentando a certeza de que a educação é uma tarefa 

restrita ao espaço, ao tempo escolar e aos saberes sistematizados do 

conhecimento universal. Também não é mais possível acreditar que o 

sucesso da educação está em uma proposta curricular homogênea e 

descontextualizada da vida do estudante. 

Romper esses limites político-pedagógicos que enclausuram o processo 

educacional na perspectiva da escolarização restrita é tarefa fundamental e também, 

reafirmar a importância que assumem todos aqueles que se envolvem no processo 

de ensino-aprendizagem. 
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Este material será apresentado em três unidades. 

 Na unidade 1 - Refletir sobre a questão da Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio e   

seus aspectos históricos legais. 

 Na unidade 2 - Repensar a avaliação dos processos educativos dando ênfase ao processo 

avaliativo. 

 Na unidade 3 - O Currículo e a Avaliação da Aprendizagem – Reflexões e alternativas de 

mudanças. 

 

 

 

 

UNIDADE 1 - REFLETIR SOBRE A QUESTÃO DA AVALIAÇÃO 

DA APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO E SEUS ASPECTOS 

HISTÓRICOS LEGAIS. 

 

 

ALBUQUERQUE, Targélia de Souza. Avaliação da Educação e da 

Aprendizagem. Curitiba: Iesde, 2006.p.53-54. 

 

Do ponto de vista da legislação, a década de 90 também anunciou avanços, 

se considerarmos as bases positivistas e tecnoburocráticas da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional: 5692/71. A “nova” LDB – 9394/96, fruto de muitas 

lutas e discussões pela democratização do Brasil, mesmo que necessite ser 

reconstruída para promover avanços democráticos do ponto de vista legal (e por que 

não dizer no social?), traz modificações com relação à anterior, anunciando novas 

proposições com relação à formulação e gestão de políticas públicas de avaliação e 

alguns avanços na questão da avaliação da aprendizagem, com um enfoque maior 

na questão da qualidade da aprendizagem, com relação à LDB anterior. 

Destaco alguns pontos da Lei 9394/96, que podem contribuir para a 

construção de uma avaliação emancipadora/formativa da escola e na escola (Art. 

12, 13 e 14, especialmente): 

• A exigência da elaboração e execução da proposta pedagógica da escola, 

assegurando a participação dos professores nesse processo de construção. 

• Cumprimento do plano de trabalho docente, segundo a proposta pedagógica. 

FONTE:http://www.clipartpal.com

/_thumbs/pd/stack_ of_books_ 01.

png 

FONTE: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A

Nd9GcRLFjYuYu9Kci nQMH4 W-

kv17PvopBXghSItKe2oYXa-
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• Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

• Estabelecer estratégicas de recuperação para os alunos de menor rendimento. 

Chamo a atenção para o Art. 24, nos seguintes pontos: 

• V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) 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; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos em êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a ser disciplinados pelas 

instituições de ensino, em seus regimentos. 
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A Avaliação da Aprendizagem na LDB e Deliberação Nº007/99 do 

Conselho Estadual de  Educação do Estado do Paraná aprovada 

em 09/04/99. 

 

 

Conforme a Deliberação 007/99 do Conselho Estadual de Educação aprovada 

em 09/04/99: 

No seu Art. 2º - Os critérios de avaliação, de responsabilidade dos estabelecimentos 

de ensino, devem constar do Regimento Escolar, obedecida a legislação existente.

 Parágrafo Único – os critérios de avaliação do aproveitamento escolar serão 

de consonância com a organização curricular do estabelecimento de ensino. 

Art. 3º - A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre o desempenho 

do aluno em diferentes situações de aprendizagem. 

§1º - A avaliação utilizará técnicas e instrumentos diversificados. 

§2º - O disposto neste artigo aplica-se a todos os componentes curriculares, 

independentes do respectivo tratamento metodológico. 

§3º - É vedada a avaliação em que os alunos são submetidos a uma só 

oportunidade de aferição. 

Art.4º - A avaliação deve utilizar procedimentos que assegurem a comparação com 

os parâmetros indicativos pelos conteúdos de ensino, evitando-se a comparação dos 

alunos entre si. 

Art.5º - Na avaliação do aproveitamento escolar, deverão preponderar os aspectos 

qualitativos da aprendizagem considerada a interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade dos conteúdos (...). 

Art.6º - Para que a avaliação cumpra sua finalidade educativa, deverá ser contínua, 

permanente e cumulativa. 

Citando algumas considerações de Luckesi (2006) sobre  avaliação escolar, 

busco aponta-las como problematizadoras. Assim sendo, será através delas que se 

confrontarão a realidade vivenciada no dia a dia do Colégio a prática avaliativa, com 

o objetivo de buscar para que a avaliação deixe de ser um problema, um mecanismo 

de exclusão e ocupe o seu lugar no processo ensino-aprendizagem, que é o de 

favorecer o mesmo, de constitui-se em aprendizagem significativa incluindo o aluno 

e não instrumento de exclusão escolar 

 

FONTE: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A

Nd9GcRLFjYuYu9Kci nQMH4 W-

kv17PvopBXghSItKe2oYXa-

pHqnsubE 

 



9 

 

LUCKESI 

 

1- “A nota é o que importa, eu quero é ser aprovado”. Assim fala a maioria dos 

alunos no início do ano letivo, onde não tem a preocupação de 

como irão obtê-las e o qual verdadeiro significado elas terão no seu 

processo de aprendizagem. 

2- “Estudem! Caso contrário, vocês poderão se dar mal no dia da 

prova”. 

3- “O importante é que tenham notas para serem aprovados”. É assim 

que pensam os pais, se satisfazem com “notas boas” 

4- “O estabelecimento de ensino deseja verificar no todo das notas como 

estão os alunos”. São as estatísticas que revelam como anda os 

índices de promoção ou não nas séries de escolaridade. 

5- “O sistema social se contenta com notas obtidas nos exames”. 

6- “De fato, a nossa prática educativa se pauta por uma pedagogia do 

exame”. Não queremos mais falar sobre avaliação, achamos que já 

é assunto esgotado e que não leva a lugar nenhum. 

 

PROBLEMATIZANDO:  

 

1- Para que aconteça uma tomada de consciência de 

que a aprendizagem é o mais importante na vida 

escolar ou a permanência desta afirmação na mente dos alunos, 

depende de quem? Dos pais? Dos professores? Ou dos próprios 

alunos? Da escola em si? Do sistema de Ensino? Do currículo? 

2- Estudar os conteúdos dispostos curricularmente e aprendê-los, não é 

significativo? Seriam as ameaças? 

3- Se os responsáveis ficam satisfeitos com “notas boas”, o que faz 

sentido para eles? Se houve aprendizagem ou se foram bem nas 

provas? Poderia ser diferente se os alunos e professores também 

estão centrados? 

4- Seria possível analisar estas estatísticas de    maneira    crítica,    para    

de    fato contribuírem nas tomadas de decisões que venham a 

melhorar o nível de aprendizagem dos alunos?  

FONTE:http://pixabay.com/stati c/

uploads/photo/2012 /04 /13 /00 /1

7/question-mark-31190_ 640.png 
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5- Estaria o sistema interessado em que os alunos recebessem uma 

formação para a consciência crítica do cidadão? Ou ainda que a 

escola efetive um trabalho ensino      -      aprendizagem 

significativo, social e politicamente?  

6- Como se construir uma prática educacional voltada para a 

transformação, sabendo que a ação pedagógica não é neutra, 

agindo inconscientemente e irrefletidamente? É possível continuar 

praticando uma avaliação moldada e arraigada nos discursos 

tradicionais da Educação? É momento de redefinir essa ação 

pedagógica? 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM É USADA COMO FERRAMENTA DE 

EXCLUSÃO ESCOLAR E SOCIAL? 

 

 

 Quando repensamos nossas práticas acerca dos vários momentos 

educacionais que ocorrem dentro da escola e mais ainda, no interior da sala 

de aula, nas diferentes áreas do conhecimento e seus saberes específicos, é 

que nos deparamos com a forma de como instrumentalizar o processo de 

avaliação da aprendizagem tornando esse significativo para professores e 

alunos e no momento desta construção coletiva, buscar diagnosticar as 

dificuldades que emergem neste contexto e as possíveis soluções. 

 Durante o trabalho escolar, é imprescindível a observação dos 

instrumentos que serão utilizados para avaliar a aprendizagem, não somente 

como instrumento de medição, tornando-a punitiva e vazia de saber. Buscar o 

planejamento de instrumento tornando-o significativo ao saber é outra 

reflexão que se busca para contribuir ao crescimento individual de nossos 

alunos. 

 Outras vezes, observa-se que esta avaliação vem carregada de 

elementos quantitativos no que tange ao processo como um todo e produz 

uma nova reflexão sobre os “por quês” que em uma determinada série 

escolar alguns alunos conseguem aprender os saberes específicos de certas 

áreas do conhecimento e em outras apresenta dificuldades que só serão ou 

foram detectadas quando se utiliza um ou outro instrumento para se avaliar. 

 Procurar alternativas de como utilizar tais instrumentos de avalição para 

promover uma aprendizagem significativa e que ao mesmo tempo construa e 

apresente um diagnóstico de evolução e apropriação dos saberes escolares é um 

desafio para a inclusão de nossos alunos dentro e fora dos muros da Escola. 

 

 

 

 

FONTE: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A

Nd9GcRLFjYuYu9Kci nQMH4 W-
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O QUE É AVALIAÇÃO? 

 

 

 Quando recorremos ao dicionário para elucidar o termo avaliação e lemos 

“Ato de avaliar, seu efeito”, percebemos que de uma forma ou de outra, dentro ou 

fora da instituição escolar estamos envolvidos por essa ação. A avaliação construiu-

se historicamente desde os primórdios aos dias atuais, passando por inúmeras 

mudanças, e assume dentro da educação uma das formas mais questionadoras na 

atualidade uma vez que causa reflexões, incertezas e dúvidas. 

 Ao se pensar na avaliação de forma mais estruturada a partir do século XVIII, 

com o surgimento das primeiras escolas e consequentemente de se examinar, 

quantificar e controlar o que se ensina, é que surge então a ação de se avaliar com 

características de se medir a aprendizagem. 

 Segundo Luckesi: 

 
A avaliação educacional, em geral, e a avaliação de aprendizagem escolar, 

em particular, são meios e não fins, em si mesmas, estando assim 

delimitadas pela teoria e pela prática que as circunstancializam. Desse 

modo, entendemos que a avaliação 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. (LUCKESI, 1995, p. 28). 

 

 Diante deste conceito, onde a avaliação é um meio e não um fim, é que as 

atuais práticas educativas devem ser voltadas, na busca de se conhecer melhor 

quem é o sujeito histórico e socialmente construído que estará envolvido no 

processo, no ato de se avaliar e os possíveis resultados que se quer obter com tal 

ação. 

 Não é este ato, o fim de um processo de aquisição de saberes. Os sujeitos se 

constroem a todo momento, desenvolvem e adquirem novas habilidades, estão 

evidenciando novas tecnologias, comportamentos e referências para o pleno 

convívio em sociedade. Esta ação também é responsável por tais mudanças que 

determinam e o ajustam a forma de viver, o levando por si, a buscar novos 

conhecimentos nas mais diversas áreas e que estejam dentro de suas necessidades 

emergentes. 

FONTE: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A

Nd9GcRLFjYuYu9Kci nQMH4 W-

kv17PvopBXghSItKe2oYXa-

pHqnsubE 
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 Avaliar é então diagnosticar através de um momento dialético os avanços e 

as dificuldades que surgem dentro do processo de desenvolvimento, tendo como 

objetivo encontrar novas formas de superar dúvidas, é auxiliar nas mais diferentes 

formas a esclarecer o que não foi aprendido, é identificar e estimular o aprendizado 

seja ele individual ou coletivo. 

 Luckesi (1995), nos faz refletir sobre algumas questões referentes ao “ato de 

avaliar”, de sua utilização como forma de classificar e não como meio, instrumento 

de diagnose de avanços e dificuldades, pois não paramos para repensar nossas 

práticas escolares e até mesmo para julgá-las no desenvolvimentos das ações, em 

constituir-se em um instrumento que leva ao crescimento, a autonomia e a 

competência, tirando da mesma o que lhe é peculiar, avaliar a ação em si, a tomada 

de decisões, para que se torne um momento dialético de todo o processo. 

 Segundo Hoffmann: 
 

“A avaliação, enquanto relação dialógica, vai conceber o conhecimento 

como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como 

ação-reflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber 

aprimorado, enriquecido, carregado de significados, de compreensão. ” 

(Hoffmann, 1991, p. 55).  

 

Para que o momento dialético venha acontecer deve-se pensar nas práticas 

avaliativas que cada professor adota e que podem diante deste contexto tanto 

estimular, promover, gerar na individualidade do aluno crescimentos e avanços, e ao 

seu sucesso, mas por outro lado elas também podem desestimular, frustrar, impedir 

o progresso, levando-o ao fracasso. Assim sendo, a avaliação pode e deve melhorar 

a aprendizagem ou num ato simples produzirá uma ação sem sentido no que se 

refere aos resultados ou respostas. Estar refletindo sobre essas práticas na escola 

tem uma importância muito grande, pois quando paramos para repensar as práticas 

com o objetivo de cada vez mais intensificar a qualidade da educação e do processo 

ensino aprendizagem como um todo e nos voltarmos ao “produto final” de nossas 

ações educativas, o aluno. Se a avaliação for vista como forma de controlar o 

comportamento e as atitudes dos alunos dentro ou fora do ambiente escolar ela se 

torna um instrumento punitivo e excludente sem fins pedagógicos ou construtor de 

conhecimentos, pois segundo Luckesi (2005) na pedagogia comeniana o medo é 

uma ferramenta para manter a atenção dos alunos, desconsiderando tudo que se 

ensinou. 



14 

 

Segundo Hoffmann: “O confronto que se passa na sala de aula não se passa 

entre alguém que sabe um conteúdo (o professor) e alguém que não sabe (o aluno) 

mas entre pessoas e o próprio conteúdo, na busca de sua apropriação”.. 

(WACHOWICZ, 1991, p. 42) 

 O diálogo que acontece na sala de aula, não é necessariamente uma 

conversa como forma oral de comunicação entre emissor e receptor (Professor e 

aluno). É mais complexo, ele vem promover a melhoria de todo o processo, pois é 

historicamente construído e faz parte da natureza do homem. Se o aluno dentro das 

práticas no processo de ensino aprendizagem é considerado apenas aquele que 

recebe passivamente os conteúdos que foram planejados pelo docente de forma 

sistematizada, todas as suas produções diante da aquisição de novos 

conhecimentos, seus erros, suas argumentações incompletas, a falta de 

fundamentos teóricos, serão considerados resultados negativos, levando-o a 

reprovação. É neste sentido que a avaliação não está centrada em diagnosticar o 

porquê de tais erros e acertos. 

“E a ideia de que a avaliação é uma medida dos desempenhos dos alunos 

está, como já vimos, solidamente enraizada na mente dos professores... e, 

frequentemente, na dos alunos.” (HADJI, 2001, p. 27). A avaliação deve ser sempre 

um momento de reflexão sobre as práticas de ensino, merecendo sempre um olhar 

mais criterioso por parte dos docentes, deve se constituir em um momento de 

análise de todo o processo  educativo, fazendo com que o docente verifique mais 

profundamente como este processo está acontecendo dentro da aprendizagem de 

seus alunos, como os erros e acertos influenciam na aquisição do conhecimento de 

forma a não excluí-lo, enaltecendo desta forma a qualidade e com isso repensar 

suas práticas e seu modo de avaliar. Em vários momentos dentro da escola pode-se 

observar que a avaliação é um processo puro e simplesmente burocrático que acaba 

atendendo a um sistema de educação ultrapassado, visando com notas ou conceitos 

esclarecer a uma comunidade escolar os resultados do fim de um bimestre, a 

aprovação ou a reprovação. Esses resultados não deixam claro o que se aprendeu 

durante uma jornada de estudos, não demonstram com que qualidade o 

conhecimento foi realmente aprendido, não configuram se os conteúdos foram 

significantes para o aprendizado e muito menos quais instrumentos avaliativos foram 

utilizados e como foram, para a obtenção de uma nota ou conceito.  
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Temos na cultura brasileira a ideia de que “tirar uma nota” é passar de um 

ano ao outro, é estar com média acima de um mínimo exigido por lei, e que tudo foi 

aprendido, ensinado, avaliado, medido e se esquece que o principal objetivo da 

escola é fazer com que o conhecimento historicamente acumulado e sistematizado 

seja adquirido pelos alunos, que tais conhecimentos transformem sua vida dentro da 

sociedade em que vive, que eles façam a diferença para seu crescimento. 

A avaliação implica em um ato humanizado, através do qual se pode 

diagnosticar não com medidas de valor o conhecimento, mais a reação que este 

causa quando é assimilado, adquirindo e pode ter como consequência a verdadeira 

aprendizagem. Neste sentido o papel do professor é mediar o que o aluno já sabe, 

aprendeu e o conduzir a um conhecimento ainda maior, respeitando seu ritmo de 

aprender, fazer e refletir sobre o que se aprende. Em muitas situações dentro da 

escola as notas são vistas diretamente como resultado de aprendizagem, mas 

aqueles alunos que não obtém o resultado esperado pelo valor de uma média, 

acabam excluídos ou sentem-se excluídos da aprendizagem, pois seu conhecimento 

é transformado em uma nota que abaixo de uma média pré-estabelecida representa 

o que se aprendeu. 

Num espaço pequeno de tempo (bimestre) o conhecimento é avaliado e 

convertido em medidas de valor, o que muitas vezes não representa o quão 

significativo foi aprender determinados conteúdos das mais diferentes áreas do 

conhecimento, mas estes estão sistematizados para serem lançados no famoso 

“boletim escolar”, porém não refletem na totalidade que conhecimentos foram 

aprendidos, que instrumentos e metodologias foram utilizados, quais as condições 

biopsicossociais dos alunos envolvidos nesse processo. 

Somando-se a isso durante o percurso da aprendizagem temos quatro 

bimestres, quase todos eles sem mudanças metodológicas, para promover a 

inclusão do aluno que ao longo de um ano letivo tem que superar várias notas 

negativas e se durante esse tempo todas as ações da escola foram suficientes para 

ajuda-lo a recuperar não só as notas e sim sua autoestima em aprender, e seguir 

aprendendo. A avaliação da aprendizagem ao final de um ano de efetivo trabalho 

escolar, dentro do atual sistema educacional, é capaz de diagnosticar as falhas que 

ocorreram durante esse período para assim saber se houve realmente 

aprendizagem significativa? 
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Atentar para todos os momentos em que os alunos, professores, equipe 

pedagógica estão realmente envolvidos com esse processo é uma ação muito 

grande, pois o cotidianos da escola, seu andamento sua organização pedagógica 

não dão conta de tempos pedagógicos para se observar o como e quando houve a 

aprendizagem. Em muitos momentos o Plano de Trabalho Docente do professor, 

explicita de forma burocráticas as ações metodológicas, os meios, os conteúdos, as 

estratégias de como se vai dar o conhecimento porém, o cotidiano escolar, os 

problemas disciplinares, a falta de envolvimento da família e resistência de muitos 

professores interferem diretamente nesse processo, e a escola não conta muitas 

vezes com recursos, espaços e pessoas para ajudar não somente os alunos, mais 

os professores em repensar praticas, utilizar novas metodologias, recursos e 

instrumentos que realmente promovam através da avaliação escolar a inclusão do 

aluno que apresenta ao longo tempo do processo uma aprendizagem de qualidade e 

significativa, que o promova dentro do processo e não o exclua. 

Outra ponto importante são os critérios de avaliação usados pelos docentes e 

que estão em sua maioria descritos na Proposta Curricular e no Plano de trabalho 

Docente, estes devem ser conhecido dos alunos e devem estar de acordo as 

Diretrizes Curriculares e também intimamente vinculada a Proposta Pedagógica da 

Escola. 

 

Segundo o texto “Atentar para todos os momentos em que 

os alunos, professores, equipe pedagógica estão realmente 

envolvidos com esse processo é uma ação muito grande, 

pois o cotidianos da escola, seu andamento sua 

organização pedagógica não dão conta de tempos 

pedagógicos para se observar o como e quando houve a 

aprendizagem.”  

Que sugestões você apontaria para que esse processo 

seja mais efetivo na escola? 

 

 

 

 

 

FONTE:http://www.clker.com/cliparts/i/L/Z/D/1/l/dete ctive-

md.png 
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HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: As setas do caminho. Porto 

Alegre:Mediação, 2006. p. 40-55. 

 

 

(FRAGMENTO 1)  

[...] 

No afã de estarem sempre concluindo caminhos que, na 

verdade, são inconclusos (os caminhos da aprendizagem), 

educadores e educandos se desencontram, seguem rumos distintos, 

sem se conhecer, sem dialogar ou dar-se o tempo de parar e refletir 

sobre a experiência educativa que ambos estão compartilhando. 

A avaliação, enquanto mediação, significa encontro, abertura ao diálogo, 

interação. Uma trajetória de conhecimento percorrida num mesmo tempo e cenário 

por alunos e professores. Trajetos que se desencontram, por vezes, se cruzam por 

outras, mas seguem em frente, na mesma direção. 

Não há como delimitar tempos fixos de aprendizagem, porque é um processo 

permanente, de natureza individual, experiência singular de cada um. Não há 

sentido em valorizar os pontos de chegada, porque são sempre pontos de 

passagem, provisórios. O importante é apontar os rumos do caminho, ajustar os 

passos ao esforço necessário, torná-lo tão “sedutor” a ponto de aguçar a curiosidade 

do aprendiz para o que está por vir. [...] 

  

(FRAGMENTO 2) 

[...]  

Muito falamos em processo quando se aborda a questão da 

avaliação. Mas o termo processo há muito tempo perdeu o seu 

sentido. Todo o educador é consciente da necessidade de 

acompanhar o aluno ao longo do seu processo de aprendizagem. A 

LDB orienta a uma avaliação contínua. [...] 

Entretanto, o processo avaliativo, tal como se observa ainda hoje, obedece a 

um forte viés linear: uma sequência linear de conteúdos que culmina nos testes de 

aprendizagem referentes e na soma de resultados obtidos em todos eles (decorrem 
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daí as médias aritméticas, onde a soma das notas anula o próprio processo e a 

visão de conjunto). 

Processo é evolução, é desenvolvimento. Desenvolver-se é ir à frente, estar 

em estado de inquietude permanente, fazer e refazer, descobrir novas maneiras de 

aprender, novos jeitos de ser. O desenvolvimento de cada se humano absorve o 

mesmo caráter de incompletude da existência humana. Constitui-se pelo passado e 

projeta-se, pelas ações do presente, no futuro. A dinâmica do desenvolvimento do 

aluno faz com que nunca se possa antecipar os rumos que a ação pedagógica irá 

tomar, o que não significa desorganização ou improvisação. O planejamento deve 

ser suficientemente plástico e flexível para que mover-se em referência aos 

caminhos trilhados pelos alunos, aos processos que seguem. Deve-se, para tanto, 

oferecer um leque de opções em todas as situações, como escolha de livros, temas 

de estudo e outras possibilidades. 

Os rumos da avaliação, na última década, apontam para a organização de 

experiências educativas desafiadoras, promovendo e favorecendo a evolução dos 

alunos, mas respeitando tempos e percursos individuais. Uma avaliação contínua irá 

exigir, essencialmente, uma outra concepção de tempo em educação, o que nos 

levará a perseguir novos rumos metodológicos. [...] 

 

  (FRAGMENTO 3) 

[...] 

Notas e conceitos são superficiais e genéricos em relação à 

qualidade das tarefas e manifestações dos alunos. Embora 

considerados mais precisos e menos arbitrários pela maioria dos 

educadores e leigos, que pressionam no sentido da conservação dessa forma de 

expressão do desempenho escolar, eles representam um forte entrave ao 

entendimento dos percursos individuais de aprendizagem, porque generalizam e 

padronizam aspectos muito diferentes de tais percursos, reforçando, justamente o 

poder arbitrário das decisões de avaliação e incorrendo em prejuízos sérios quanto à 

intervenção do professor: Notas e conceitos classificatórios padronizam o que é 

diferente, o   que  diferente, despersonalizando as dificuldades e avanços de cada 

aluno – não há como estabelecer a diferença das aprendizagens individuais entre 

vários alunos com nota 6. 
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Superficializam e adulteram a visão da progressão das aprendizagens e do 

seu conjunto, tanto em uma única tarefa quanto em um ano letivo, pelo caráter 

somativo que anula o processo – tanto o aluno que alcança notas 8 e 2 nos dois 

testes do bimestre, quanto o que alcança notas 2 e 8, receberão notas finais pelo 

sistema de médias aritméticas. 

Baseiam-se, arbitrariamente, em certos e errados absolutos, negando a 

relativização desses parâmetros em diferentes condições de aprendizagem – muitos 

erros dos aprendizes são “lógicos” se compreendidas de onde surgiram.  

Produzem a ficção de um ensino homogêneo pela impossibilidade de 

acompanhar a heterogeneidade do grupo – sem poder discriminar dificuldades 

individuais, o professor retoma todos os conteúdos e repete explicações, 

genericamente, para todos os alunos ou para os que alcançaram baixos resultados. 

Reforçam o valor mercadológico das aprendizagens e as relações de 

autoritarismo em sala de aula – os alunos estudam ou mudam de atitudes para 

aumentar pontos e notas, ou para agradar aos pais, sem comprometer-se com a 

aprendizagem em seu sentido pleno. 

Privilegiam a classificação e a competição em detrimento à aprendizagem – 

tirar a melhor nota da turma se sobrepõe ao aprender ou a parâmetros reais de 

competência. 

Entravam o diálogo entre os professores, entre professores e alunos e da 

escola com os pais, em termos de avaliação, pela superficialidade do 

acompanhamento – desencadeiam-se sentimentos de culpa e de acusação por não 

saber como lidar com as diferentes situações. 

[...] 
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UNIDADE 2 - REPENSAR A AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS 

EDUCATIVOS DANDO ÊNFASE AO PROCESSO AVALIATIVO 

 

 

ALBUQUERQUE, Targélia De Souza. Avaliação da educação e da 

aprendizagem. Curitiba: Iesde, 2006. p. 155-156. 

 

• Avaliação não é medida. 

• Medir significa atribuir um número a um acontecimento ou a um objeto, de acordo 

com uma regra logicamente aceitável. A medida supõe um enquadramento numa 

escala numérica ( GUILFORD; BONNIOL, apud HADJI, 2001). 

• A medida é assim uma operação de descrição da realidade (HADJI, 2001, p.27). 

• Uma medida é objetiva no sentido de que, uma vez definida a unidade, deve-se ter 

sempre a mesma medida do fenômeno em estudo. Existe a possibilidade do erro, 

mas também, este pode e deve ser controlado. 

• A docimologia¹ (desde a década de 60), denunciou que “o exame (os testes, as 

provas) é uma medida bastante discutível”. “O exame individual de um trabalho – 

produto (teste, exercício, prova...) ...  como instrumento de justa medida, não é 

confiável” (HADJI, 2001, p. 30). 

• Efetivamente, as variações de notas, para um mesmo produto, de um examinador 

a outro, vão bem além do que seria apenas uma incerteza normal devido às 

condições “locais” da tomada da medida. (HADJI, 2001, p.30). 

• Avaliar é um processo bem diferente de uma operação de medida. 

• A avaliação inscreve-se numa dinâmica de comunicação. 

• A avaliação é sempre influenciada pela consideração de informações a priori 

(informações socioeconômicas, visões de mundo, proposta institucional, 

expectativas, histórias de vida, etc.) e pelo processo de construção do objeto a ser 

avaliado, bem como, pelas relações concretas que se podem e/ou se devem fazer 

dos resultados. 

• A subjetividade faz parte da avaliação. Faz parte da natureza humana avaliar, e é 

avaliando que os seres humanos podem construir uma sociedade melhor: digna, 

justa e fraterna. 
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• Qualquer instrumento de avaliação é passível de crítica e pode estar sujeito a 

múltiplas interpretações, apesar dos cuidados na sua elaboração. Seus resultados 

precisam ser problematizados e não tidos como “certezas”... verdades absolutas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

¹ Docimologia: Denominação da ciência do estudo sistemático dos exames. Segundo Delandshere (1976,  apud 

DEPRESBÍTERIS, 1991), a docimologia estuda os exames, os  sistemas de atribuições de notas e os comportamentos dos 

examinadores e dos examinados. Dois grandes expoentes da docimologia foram Pierón e Laugier, queevidenciaram, em seus 

estudos, a instabilidade das avaliações no tocante às diferenças inter e intra-individuais e aprofundaram estudos sobre a 

precisão dos testes. 



22 

 

Luckesi, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 18 ed. – 

São Paulo: Cortez, 2006. pp. 17-26 

 

[...] 

Pais, sistema de ensino, profissionais da educação, professores e alunos, 

todos tem suas atenções centradas na promoção, ou não, do estudante de uma 

serie de 

escolaridade para outra. O sistema de ensina está interessado nos percentuais de 

aprovação/reprovação do total dos educandos; os pais estão desejosos que seus 

filhos avancem nas séries de escolaridade; os professores se utilizam 

permanentemente dos procedimentos de avaliação como elementos motivadores 

dos estudantes, por meio da ameaça; os estudantes estão sempre na expectativa de 

virem a ser aprovados ou reprovados e, para isso, servem-se dos mais variados 

expedientes. O nosso exercício pedagógico escolar é atravessado mais por uma 

pedagogia de exame que por uma pedagogia do ensino/aprendizagem. 

Atenção na promoção. Os alunos têm sua atenção centrada na promoção. Ao 

iniciar um ano letivo, de imediato, estão interessados em saber como se dará o 

processo de promoção no final do período escolar. Procuram saber normas e os 

modos pelos quais as notas serão obtidas e manipuladas em função de uma serie 

para outra. 

Durante o ano letivo, as notas vão sendo observadas, médias vão sendo 

obtidas. O que predomina é a nota: não importa como elas foram obtidas nem por 

quais caminhos. São operadas e manipuladas como se nada tivessem a ver com o 

percurso ativo do processo de aprendizagem. 

Atenção nas provas. Os professores utilizam as provas como instrumento de 

ameaça e tortura previa dos alunos, protestando ser um elemento motivador da 

aprendizagem. Quando o professor sente que seu trabalho não está surtindo efeito 

esperado, anuncia aos alunos: “Estudem! Caso contrário, vocês poderão se dar mal 

no dia da prova”. Quando observa que os alunos estão indisciplinados, é comum o 

usa da expressão: “Fiquem quietos! Prestem atenção! O dia da prova vem aí e 

vocês verão o que vai acontecer”. Ou, então, ocorre um terrorismo homeopático. A 

cada dia o professor vai anunciando uma pequena ameaça. Por exemplo, em um dia 

diz: “A prova deste mês está uma maravilha!” Passados alguns dias, expressa: 

“Estou construindo questões bem difíceis para a prova de vocês”. Após algum 
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tempo, lá vai ele: “As questões da prova são todas do livro que estamos utilizando, 

mas são difíceis. Se preparem!”. E assim por diante... Sadismo homeopático! 

Essas e outras expressões, de quilate semelhante, são comuns no cotidiano 

da sala de aula, especialmente na escola básica e média, e mais tarde na 

universitária. Elas demonstram o quanto o professor utiliza-se das provas como um 

fator negativo² de motivação. O estudante deverá se dedicar aos estudos não 

porque os conteúdos sejam importantes, significativos e prazerosos de serem 

aprendidos, mas sim porque estão ameaçados por uma prova. O medo os levará a 

estudar. 

Os pais estão voltados para a promoção. Os pais das crianças e dos jovens, 

em geral, estão na expectativa das notas dos seus filhos. O importante é que 

tenham notas para serem aprovados. Isso é facilmente observável na denominada 

Reunião de Pais e Mestres, no final da cada bimestre letivo, especialmente no nível 

da escolaridade de 1° Grau. Os professores vão à reunião para entregar os boletins 

aos pais e conversar com ele sobre a criança que estão “com problemas”. Tais 

problemas, na maior parte das vezes, se referem às baixas notas de 

aproveitamento. 

Os pais, cujos filhos apresentam notas significativas, não sentem necessidade 

de conversar com os professores de seus filhos (que reunião é essa, então, em que 

os reunidos não têm interesse em conversar dobre o tema para o qual foram 

convidados?). Aliás os encontros são realizados de tal forma que não há meio de se 

conversar. São todos os pais de uma turma de trinta ou mais alunos para conversar 

com um único professor nem mesmo momento. O ritual é criado para que 

efetivamente não haja um encontro educativo. Então, em geral, os pais se 

satisfazem com as notas boas, que, por sua vez, estão articuladas com as provas, 

nas quais estão centrados professores e alunos. 

O estabelecimento de ensino está centrado nos resultados das provas e 

exames. Por meio de sua administração, o estabelecimento de ensino, deseja 

verificar no todo das notas como estão os alunos. As curvas estatísticas são 

suficientes, pois demonstram o quadro global dos alunos no que se refere ao 

processo de promoção ou não nas séries de escolaridade. A aparência dos quadros 

estatísticos, por sua vez, esconde mais do que a nossa imaginação é capaz de 

atentar. Mas essa aparência satisfaz, se for compatível com a expectativa que se 

tem. A dinâmica dos processos educativos permanece obnubilada, porem emergem 
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dados estatísticos formais. Sua leitura pode ser critica ou ingênua, dependendo das 

categorias com que forem lidos. 

O sistema social se contenta com as notas obtidas nos exames. O próprio 

sistema de ensino está atento aos resultados gerais. Aparentemente (só 

aparentemente), importa-lhe os resultados gerais: as notas os quadros gerais de 

notas, as curvas estatísticas. Dizemos “aparentemente”, devido ao fato de que, se 

uma instituição escolar inicia um trabalho efetivamente significativo do ponto de vista 

de um ensino e de uma correspondente aprendizagem significativa, social e 

politicamente, o sistema “coloca olho” em cima dela. Pode ser que essa instituição, 

com tal qualidade de trabalho, esteja preparando caminhos de ruptura com a 

“normalidade”. Contudo, se apresenta bonitos quadros de notas e não estiver 

atentando contra “o decoro social”, ela estará muito bem. 

Porém, caso esteja agindo um pouco à margem do “normal” (ou seja, na 

perspectiva da formação de uma consciência crítica do cidadão), será “autuada”. 

Enquanto o estabelecimento de ensino estiver dentro dos “conformes”, o sistema 

social se contenta com os quadros estatísticos. Saindo disso, os mecanismos de 

controle são automaticamente acionados: pais reclamam da escola; verbas que não 

chegam; inquéritos administrativos etc. 

Em síntese: os sistemas de exames, com suas consequências em termos de 

notas e suas manipulações, polarizam todos. Os acontecimentos do processo de 

ensino e aprendizagem, seja para analisá-lo criticamente, seja para encaminhá-los 

de uma forma mais significativa e vitalizante, permanecem adormecidos em um 

canto. De fato, a nossa prática educativa se pauta por uma “pedagogia do exame”. 

Se os alunos estão indo bem nas provas e obtêm boas notas, o mais vai... 

Desdobramentos. A atenção centralizada nas provas, exames e notas 

apresenta desdobramentos especialmente na relação professor-aluno. Provas para 

reprovar. Os professores elaboram suas provas para “provar” os alunos e não para 

auxiliá-los na sua aprendizagem; por vezes, ou até em muitos casos, elaboram 

provas para “reprovar” seus alunos. Esse fato possibilita distorções, as mais 

variadas, tais como: ameaças, das quais já falamos; elaboração de itens de prova 

descolados dos conteúdos ensinados em sala de aula, porém com um nível de 

complexidade maior do que aquele que foi trabalhado; uso de linguagem 

incompreensível para os alunos etc. 
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Pontos a mais e pontos a menos. Os professores fazem promessas de 

“pontos a mais” ou “pontos a menos” em função de atividades regulares ou extras, 

que não estão essencialmente ligadas a determinado conteúdo. Como exemplo, 

podemos mencionar o professor que diz: “Quem, na próxima semana trouxer todo o 

material necessário para as atividades de ciências já terá um ponto a mais na nota 

final do bimestre”. O que tem a ver esse ponto com a efetiva aprendizagem de 

ciências físicas e biológicas? Essa situação se repete com os mais variados 

conteúdos escolares. 

Uso da avaliação da aprendizagem como disciplinamento social dos alunos. A 

utilização das provas como ameaça aos alunos, por si, não tem nada a ver com o 

significado dos conteúdos escolares, mas sim com o disciplinamento social dos 

educandos, sob a égide do medo. 

Explicações. Esses fatos não se dão por acaso. Tais práticas já estavam 

inscritas nas pedagogias dos séculos XVI e XVII, no processo de emergência e 

cristalização da sociedade burguesa, e perduram ainda hoje. 

A pedagogia jesuítica. Os jesuítas (século XVI), nas normas para orientação 

dos estudos escolásticos, seja nas classes inferiores ou nas superiores, ainda que 

definissem como rigor os procedimentos a serem levados em conta num ensino 

eficiente (que tinha por objetivo a construção de uma hegemonia católica contra as 

possibilidades heréticas, especialmente as protestantes), tinha uma atenção 

especial com o ritual das provas e exames. Eram solenes essas ocasiões, seja pela 

constituição das bancas examinadoras e procedimentos de exames, seja pela 

comunicação pública dos resultados, seja pela a emulação ou pelo vitupério daí 

decorrente. 

A pedagogia comeniana. Comênio insiste na atenção especial que se deve 

dar à educação como centro do interesse da ação do professor; porém, não 

prescinde também do uso de exames como meio de estimular os estudantes ao 

trabalho intelectual da aprendizagem. Segundo ele, um aluno não deixará de se 

preparar para os exames finais do curso superior (a Academia) se souber que o 

exame para colação de grau será “pra valer”. Porém, mais que isso, Comênio diz 

que o medo é um excelente fator para manter a atenção dos alunos. O professor 

pode e deve usar esse “excelente” meio para manter os alunos atentos às atividades 

escolares. Então, eles aprenderão com muita facilidade, sem fadiga e com economia 

de tempo. 
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A sociedade burguesa. Além de vivermos ainda sob a hegemonia da 

pedagogia tradicional (os jesuítas chegaram ao Brasil, em 1549, com nosso ilustre 

Primeiro Governador Geral, Tomé de Souza), estamos mergulhados nos processos 

econômicos, sociais e políticos da sociedade burguesa, no seio da qual a pedagogia 

tradicional emergiu e se cristalizou, traduzindo o seu espírito. Claro, “muita água 

passou por baixo da ponte” de lá pra cá, porém é certo que a sociedade burguesa 

seus mecanismo de controle. Entre outros, destacamos a seletividade escolar e 

seus processos de formação das personalidades dos educando. O medo e o fetiche 

são mecanismos imprescindíveis numa sociedade que não opera na transparência, 

mas sim nos subterfúgios. 

Fetiche. Ao longo da história da educação moderna e de nossa prática 

educativa, a avaliação da aprendizagem escolar, por meio de exames e provas, foi 

se tornando um fetiche. Por fetiche entendemos uma “entidade” criada pelo ser 

humano para atender a uma necessidade, mas que se torna independente dele e o 

domina, universalizando-se. 

A avaliação de aprendizagem escolar, além de ser praticada com uma tal 

independência do processo ensino-aprendizagem, vem ganhando foros de 

independência de relação professor-aluno. As provas e exames são realizados 

conforme interesse do professor ou do sistema de ensino. Nem sempre se leva em 

consideração o que foi ensinado. Mais importante do que ser uma oportunidade de 

aprendizagem significativa, a avaliação tem sido uma oportunidade de prova de 

resistência do aluno aos ataques do professor. As notas são operadas como se 

nada tivesse a ver com a aprendizagem. As médias são médias entre números e 

não expressões de aprendizagem bem ou malsucedidas. 

No que se refere à aprovação ou reprovação, as médias são mais fortes do 

que a relação professor-aluno. Por vezes, um aluno vai ser reprovado por “décimos”; 

então, conversa com o professor sobre a possibilidade de sua aprovação e este 

responde que não há mais possibilidades, uma vez que os resultados já se 

encontram oficialmente na secretaria do estabelecimento de ensino; então, a 

responsabilidade já não esta mais em suas mãos. Ou seja, uma relação entre 

sujeitos – professor e aluno – passa a ser uma relação entre coisas: as notas. 

Mais que isto, as notas se tornam a divindade adorada tanto pelo professor 

como pelos alunos. O professor adora-as quando baixas, por mostra sua “lisura” 

(“não aprovo de graça: sou durão”); por mostrar seu “poder” (“não aprovo qualquer 
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aluno de qualquer jeito”). O aluno, por outro lado, está à procura do “Santo Graal” – 

a nota. Ele precisa dela , não importa se ela expressa ou não uma aprendizagem 

satisfatória; ele quer a nota. Faz contas e médias para verificar a sua situação. É a 

nota que domina tudo; é em função dela que se vive na prática escolar. 

O medo. O medo é um fator importante no processo de controle social. 

Internalizado, é um excelente freio às ações que são supostamente indesejáveis. 

Daí, o Estado, a Igreja, a família e a escola utilizarem-se dele de forma exacerbada. 

O medo gera a submissão forçada e habitua a criança e o jovem a viverem sob sua 

égide. Reiterando, gera modos permanentes e petrificados de ação. Produz não só 

uma personalidade submissa como também hábitos de comportamento físico tenso 

que conduzem às doenças respiratórias, gástricas, sexuais etc. em função dos 

diversos tipos de estresses permanentes. 

O castigo é o instrumento gerador do medo, seja ele explícito ou velado. Hoje 

não estamos usando mais o castigo físico explícito, porém, estamos utilizando um 

castigo muito mais sutil – o psicológico. A ameaça é um castigo antecipado, 

provavelmente mais pesado e significativo que o castigo físico, do ponto de vista do 

controle. A ameaça é um castigo psicológico que possui duração prolongada, na 

medida em que o sujeito poderá passar tempos ou até a vida toda sem vir a ser 

castigado, mas tem sobre sua cabeça a permanente ameaça. A palavra 

“preocupação” expressa bem o que significa a ameaça: “previamente” (pre), o sujeito 

que tem sua psique “ocupada” (ocupare) com a possibilidade do castigo. Isso 

equivale a um “castigo permanente”. Uma forma sutil de castigo pior do que o 

castigo físico. A avaliação da aprendizagem em nossas escolas tem exercido esse 

papel, por meio da ameaça. 

Consequências da pedagogia do exame. A pedagogia do exame sob a qual 

vivemos possui muitas consequências. Lembramos algumas: 

• pedagogicamente, ela centraliza a atenção nos exames; não auxilia a 

aprendizagem dos estudantes. A função verdadeira da avaliação da aprendizagem 

seria auxiliar a construção da aprendizagem satisfatória; porém, como ela está 

centralizada nas provas e exames, secundariza o significado do ensino e da 

aprendizagem com atividades significativas em si mesmas e superestima os 

exames. Ou seja, pedagogicamente, a avaliação da aprendizagem, na medida em 

que estiver polarizada pelos exames, não cumprirá sua função de subsidiar a 

decisão da melhoria da aprendizagem. 
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• psicologicamente, é útil desenvolver personalidades submissas. O fetiche, pelo seu 

lado não transparente, inviabiliza tomar a realidade como limite da compreensão e 

das decisões da pessoa. A sociedade, por intermédio do sistema d ensino e dos 

professores, desenvolve forma de ser da personalidade dos educandos que se 

conformam aos seus ditames. A avaliação da aprendizagem utilizada de modo 

fetichizado é útil ao desenvolvimento da autocensura. De todos os tipos de controle, 

o autocontrole é a forma como os padrões externos cerceiam os sujeitos, sem que a 

coerção externa continue a ser exercitada. O autocontrole psicológico, talvez, seja a 

pior forma de controle, desde que o sujeito é presa de si mesmo. A internalização de 

padrões de conduta poderá ser positiva ou negativa para o sujeito. Infelizmente, os 

padrões internalizados em função dos processos de avaliação escolar têm sido 

quase todos negativos. 

• sociologicamente, a avaliação da aprendizagem, utilizada de forma fetichizada, é 

bastante útil para os processos de seletividade social. Se os procedimentos da 

avaliação estivessem articulados com o processo ensino-aprendizagem 

propriamente dito, não haveria possibilidade de dispor-se deles como se bem 

entende. Estariam articulados com procedimentos de ensino e não poderiam, por 

isso mesmo, conduzir ao arbítrio. No caso, a sociedade é estruturada em classes e, 

portanto, de modo desigual; a avaliação da aprendizagem, então, pode ser posta, 

sem menos dificuldade, a favor do processo de seletividade, desde que utilizada 

independentemente da construção da própria aprendizagem. No caso, a avaliação 

está muito mais articulada com a reprovação do que com a aprovação e daí vem a 

sua contribuição para a seletividade social, que já existe independente dela. A 

seletividade social já está posta: a avaliação colabora com a correnteza, 

acrescentando mais um “fio d’água.  
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UNIDADE 3 – O CURRÍCULO E A AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM – REFLEXÕES E ALTERNATIVAS DE 

MUDANÇAS 

 

SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática 

/ J. Gimeno Sacristán; trad. Ernani F. Rosa – 3. ed. – Porto Alegre: 

ArtMed, 2000. pp. 311-334 

 

O currículo abarcado pelos procedimentos 

de avaliação é, enfim, o currículo mais 

valorizado, a expressão da última concretização 

de seu significado para professores, que assim, 

evidenciam uma ponderação, e para alunos, que, 

dessa forma, percebem através de que critérios 

são avaliados. Neste sentido, a ênfase dada 

pelos procedimentos de avaliação sobre os 

componentes curriculares é mais um aspecto da 

transformação do currículo no curso de seu 

desenvolvimento dentro das condições 

escolares. Modulação que a priori não é 

desdenhável, conhecendo a carga institucional e 

psicológica que os procedimentos de avaliação têm nas aulas. Desde uma 

perspectiva interna escolar, o currículo enfatizado é o selecionado de fato como 

conteúdo dos procedimentos de controle. O que a experiência de aprendizagem 

significa para os alunos é transmitida pelo tipo e conteúdo dos controles de que é 

objeto, trate-se de procedimentos formais ou informais, externos ou realizados pelo 

próprio professor que pondera um determinado tipo de conteúdo. 

De alguma forma, o ensino se realiza num clima de avaliação, enquanto que 

as tarefas comunicam critérios internos de qualidade nos processos a serem 

realizados e nos produtos esperados delas e, portanto, pode-se afirmar que existe 

um certo clima de controle na dinâmica cotidiana do ensino, sem que 

necessariamente deva manifestar-se em procedimentos formais que, por outro lado, 

são muito frequentes. Um aluno sabe que o avaliam quando lhe perguntam, quando 
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lhe supervisionam tarefas, quando o professor lhe propõe uma linha de trabalho 

cotidiano, quando o desaprovam. Em toda essa dinâmica e clima, desde a 

perspectiva do aluno, configuram-se um critério acerca do que se entenderá por 

aprendizagem valiosa de qualidade. 

Portanto, a concretização de significados do currículo não é alheia a esse 

clima de avaliação, que explicitamente pode ser vista no tipo de aprendizagem que 

fica ressaltada pelos sistemas de controle formal dominantes. A avaliação atua como 

uma pressão modeladora da pratica curricular, ligada a outros agentes, como a 

política curricular, o tipo de tarefas nas quais expressa o currículo e o professorado 

escolhendo o conteúdos ou planejando as atividades. [...] 

[...] 

A força das avaliações formais e informais, do professor como ponderação de 

determinados componentes do currículo é sempre importante e torna-se a única 

realidade explicitamente quando, como é o nosso caso, não existem controles 

externos no sistema educativo. É preciso apreciar o único procedimento de controle 

real do currículo nas pautas internas do funcionamento escolar e nos procedimentos 

de avaliação que formal e informalmente os professores realizam, ainda que se 

justifique a avaliação com fins de diagnostico do progresso que aprendizagem. 

As avaliações têm de fato várias funções, mas uma deve ser destacada: 

servir de procedimento para sancionar o progresso dos alunos pelo currículo 

sequencializado ao longo da escolaridade, sancionando a promoção destes. Tal 

função reguladora da passagem do aluno pelo sistema escolar é inerente à própria 

ordenação do currículo como sistema organizado, e é difícil em outra possibilidade. 

Os alunos e o próprio professor não distinguem procedimentos de avaliação 

realizados com propósito de diagnostico de outros com função sancionadora de 

níveis de aprendizagem com vistas à promoção do aluno pelo currículo regulado 

dentro da escolaridade. Embora a educação obrigatória não seja seletiva, a 

avaliação realizada dentro dela gradua os alunos, hierarquiza-os, porque assim 

ordena sua progressão. [...] 
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LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 18 ed. – 

São Paulo: Cortez, 2006. pp. 168 - 180 

 

 

[...] 

A prática escolar usualmente denominada 

de avaliação da aprendizagem pouco tem a ver 

com a avaliação. Ela constitui-se muito mais em 

provas/exames do que avaliação. Provas/exames 

tem por finalidade, no caso da aprendizagem 

escolar, verificar o nível de desempenho do 

educando em determinado conteúdo (entendendo 

por conteúdo o conjunto de informações, 

habilidades motoras, habilidades mentais, 

convicções, criatividade etc.) e classificá-lo em 

termos de aprovação/reprovação (para tanto, 

podendo utilizar-se de níveis variados, tais como: superior, médio-superior, médio, 

médio-inferior, inferior, sem-rendimento; ou notas que varia de 0 a 10, ou coisa 

semelhante). Desse modo, provas/exames separam os “eleitos” dos “não eleitos”. 

Assim sendo, essa prática exclui uma parte dos alunos e admite, como “aceitos”, 

uma outra. Manifesta-se, pois, como uma prática seletiva. [...] 

[...] A denominação avaliação da aprendizagem é recente. Ela é atribuída a Ralph 

Tyler, que a cunhou em 1930. [...] 

[...] Mudou-se a denominação, mas a prática continuou sendo a mesma, de 

provas e exames. 

Tyler inventou a denominação de avaliação da aprendizagem e militou na 

prática educativa defendendo a ideia de que a avaliação poderia e deveria subsidiar 

um modo eficiente de fazer o ensino. 

Outros, no mundo todo, ao seu lado ou um pouco depois, militaram na mesma 

perspectiva. Porém, no geral, a prática escolar de acompanhamento do processo de 

crescimento do educando continuou sendo de provas e exames. Libâneo, em seu 

estudo sobre a prática pedagógica dos professores das escolas públicas de São 

Paulo, reconhece que a avaliação da aprendizagem é o âmbito da ação pedagógica 
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em que os professores são mais resistentes à mudança. Essa prática é difícil de ser 

mudada devido ao fato de que a avaliação, por si, é um ato amoroso e a sociedade 

na qual está sendo praticada não é amorosa e, daí, vence a sociedade e não a 

avaliação. Em nossa prática escolar, hoje, usamos a denominação de avaliação e 

praticamos provas e exames, uma vez que esta é mais compatível com o senso 

comum exigido pela sociedade burguesa e, por isso, mais fácil e costumeira de ser 

executada. Provas e exames implicam julgamento, com consequente exclusão; 

avaliação pressupõe acolhimento, tendo em vista a transformação. As finalidades e 

funções da avaliação da aprendizagem são diversas das finalidades das provas e 

exames. Enquanto as finalidades e funções das provas e exames são compatíveis 

com a sociedade burguesa, as da avaliação a questionam; por isso, torna-se difícil 

realizar a avaliação na integralidade do seu conceito, no exercício de atividades 

educacionais, sejam individuais ou coletivas. 
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USO ESCOLAR DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

A avaliação da aprendizagem 

na escola tem dois objetivos: auxiliar 

o educando no seu desenvolvimento 

pessoal, a partir do processo ensino-

aprendizagem, e responder à 

sociedade pela qualidade do trabalho 

educativo realizado. [...] 

Assim sendo, a avaliação da 

aprendizagem escolar auxilia o 

educador e o educando na sua 

viagem comum de crescimento, e a 

escola na sua responsabilidade social. Educador e educando, aliados, constroem a 

aprendizagem, testemunhando-a à escola, e esta à sociedade. A avaliação da 

aprendizagem neste contexto é um ato amoroso, na medida em que inclui o 

educando no seu curso de aprendizagem, cada vez com qualidade mais satisfatória, 

assim como na medida em que o inclui entre os bem-sucedidos, devido ao fato de 

que esse sucesso foi construído ao longo do processo de ensino-aprendizagem (o 

sucesso não vem de graça). A construção, para efetivamente ser construção, 

necessita incluir, seja do ponto de vista individual, integrando a aprendizagem e o 

desenvolvimento do educando, seja do ponto de vista coletivo, integrando o 

educando num grupo de iguais, o todo da sociedade. 

Alguns cuidados necessários com a prática da avaliação da aprendizagem 

escolar, no que se refere às funções da avaliação da aprendizagem, importa ter 

presente que ela permite o julgamento e a consequente classificação, mas essa não 

é a sua função constitutiva. È importante estar atento à sua função ontológica 

(constitutiva), que é a de diagnóstico, e, por isso mesmo, a avaliação cria a base 

para a tomada de decisão, que é o meio de encaminhar os atos subsequentes, na 

perspectiva na busca de maior satisfatoriedade nos resultados. Articuladas com esta 

função básica estão: 

a) a função de propiciar auto compreensão, tanto do educando quanto do educador. 

[...] 

FONTE: FONTE: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A

Nd9GcRLFjYuYu9Kci nQMH4 W-

kv17PvopBXghSItKe2oYXa-

pHqnsubE 

 

FONTE: http://pixabay.com/stati c/upl oads/photo/201 2/0 4/2 6/1 1/5 3/classr oom -422 75_64 0.png 



34 

 

b) a função de motivar o crescimento. [...] 

c) a função de aprofundamento da aprendizagem. [...] 

d) a função de auxiliar a aprendizagem. [...] 

Para cumprir as funções acima especificadas da avaliação da aprendizagem, 

importa estarmos atentos a alguns cuidados com os instrumentos utilizados para 

operacionalizá-la: 

1. ter ciência de que, por meio dos instrumentos de avaliação da aprendizagem, 

estamos solicitando ao educando que manifeste a sua intimidade (seu modo de 

aprender, sua aprendizagem, sua capacidade de raciocinar, de poetizar, de criar 

histórias, seu modo de entender e de viver etc.) Não podemos, pois, aproveitar essa 

sua manifestação para “tomar posse” dele. Temos de respeitar essa intimidade e 

cuidar dela com carinho, utilizando-a como suporte de diagnóstico, da troca dialógica 

e da possível reorientação da aprendizagem tendo em vista o desenvolvimento do 

educando. 

2.  construir os instrumentos de coleta de dados para a avaliação (sejam eles quais 

forem), com atenção aos seguintes pontos: articular o instrumento com os conteúdos 

planejados, ensinados e aprendidos pelos educandos, no decorrer do período 

escolar que se toma para avaliar. Não se pode querer que o educando manifeste 

uma aprendizagem que não proposta nem realizada; cobrir uma amostra 

significativa de todos os conteúdos ensinados e aprendidos de fato. Caso os 

conteúdos sejam essenciais, todos devem ser avaliados; conteúdos que não são 

essenciais não devem nem mesmo ir para o planejamento, quanto mais para o 

ensino e, menos ainda, para a avaliação; compatibilizar as habilidades (motoras, 

mentais, imaginativas...) do instrumento de avaliação com as habilidades 

trabalhadas e desenvolvidas na prática do ensino-aprendizagem. Não se pode 

admitir que certas habilidades sejam utilizadas nos instrumentos de avaliação caso 

não tenham sido praticadas no ensino; compatibilizar os níveis de dificuldade do que 

está sendo avaliado com os níveis de dificuldade do que foi ensinado e aprendido. 

Um instrumento de avaliação de aprendizagem não tem que ser nem mais fácil nem 

mais difícil do que aquilo que foi ensinado e aprendido. O instrumento de avaliação 

deve ser compatível, em termos de dificuldade, com o ensinado; usar uma 

linguagem clara e compreensível, para salientar o que se deseja pedir. Sem 

confundir a compreensão do educando no instrumento de avaliação. Para responder 

ao que pedimos, o educando necessita saber com clareza o que estamos 
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solicitando. Ninguém responde uma pergunta, caso não a compreenda; por último, 

construir instrumentos que auxiliem a aprendizagem dos educandos, seja pela 

demonstração da essencialidade dos conteúdos, seja pelos exercícios inteligentes, 

ou pelos aprofundamentos cognitivos propostos. [...] 

[...] é preciso estarmos atentos ao processo de correção e devolução dos 

instrumentos da avaliação da aprendizagem escolar aos educandos:  

a) quanto à correção: não fazer um espalhafato com cores berrantes. [...]  

b) quanto à devolução dos resultados: penso que o professor deve, pessoalmente, 

devolver os instrumentos de avaliação de aprendizagem dos educandos, 

comentando-os, auxiliando o educando a se autocompreender em 

seu processo pessoal de estudo, aprendizagem e desenvolvimento. [...] 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ação de avaliar não tem inicio 

e fim em si mesma, não é 

destinada a um julgar 

“definitivo” sobre alguma coisa, 

situação ou pessoa, porque a 

mesma não é seletiva em sua 

essência. A avaliação se 

destina ao diagnóstico e, por 

isso mesmo, à inclusão; 

destina-se à melhoria do ciclo 

de vida. Nossas experiências 

histórico-sociais e pessoais, 

muitas vezes não nos possibilita 

compreende-la e praticá-la de forma a incluir nossos alunos dentro da Organização 

Escolar. Acredito que como meta a ser alcançada, com o tempo, se transformará em 

realidade, pois é construída e (re)pensada por meio de todas nossas práticas 

pedagógicas nos diferentes momentos em que a aprendizagem ocorre  no interior da 

escola. 

Refletir sobre esta nova construção da avaliação da aprendizagem, é 

demonstrar competência profissional e significativa, para o desenvolvimento do 

outro. É humanizar-se nas praticas e nas relações que constroem uma 

aprendizagem significativa para nossos alunos. 

 Ao vermos a avaliação e adotarmos a prática de que ela tem por fim o 

diagnóstico no contexto escolar  em que nossos alunos estão inseridos certamente 

observaremos que ela vem se construindo a “passos de tartaruga”. 

As questões ligadas a novas práticas de avaliação avançará na prática com 

uma séria reformulação do sistema de ensino e do Currículo escolar que nem 

sempre apresentam coerência entre o que se faz e o que é regulamentado. A ideia a 

é a reflexão critica, sobre uma avaliação que seja qualitativa e formativa, que busque 

a coerência, quando afirmarmos que realizamos um trabalho educativo com bases 

concretas de formar pessoas críticas, para que todos aqueles que trabalham como 
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educadores significativamente construam a sociedade que almejamos, seja 

democrática, e o mais justa possível e ainda não  nos omitirmos da responsabilidade 

que temos como avaliadores, uma vez que a sociedade entrega às instituições 

escolares o “poder” de conferir notas e certificados que, com certeza ou não, 

atestam o conhecimento ou capacidade do indivíduo, sendo que muitas vezes os 

próprios alunos não participam, ou o que é pior, nada sabem ou entendem de como 

funciona todo este processo. 
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