
Resumo

Este artigo aborda a avaliação do processo ensino-
aprendizagem, refletindo sobre o papel das práticas avaliativas
no contexto escolar e as relações que são estabelecidas entre
professor e aluno. Analisa as modalidades de avaliação, enfati-
zando a importância do diagnóstico para um planejamento
efetivo do processo de ensino, bem como a necessidade de
acompanhar o alcance dos objetivos propostos através da ava-
liação formativa. As questões relativas ao autoritarismo pre-
sente nas práticas avaliativas, que podem levar à exclusão, tam-
bém são discutidas à luz de alguns teóricos do tema.
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This article approaches evaluation of the teaching-
learning process, reflecting on the role of evaluation practices
that are part of the school context and the relations that are
established between teacher and student. It analyzes the
evaluation modalities, emphasizing the importance of diagnosis
for effective planning of the education process, as well as the
need to accompany the objectives proposed through the
formative evaluation. The questioning related to
authoritarianism in the practice of evaluation, which can lead
to exclusion, is also discussed taking into consideration some
theorists on the subject.
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Aspectos introdutórios

A questão da avaliação da aprendizagem ao longo da história da escola vem

sofrendo um amplo questionamento por parte dos educadores. Contudo, é impor-

tante continuar refletindo sobre o sentido da avaliação no processo de ensino.

O termo avaliação está relacionado com a escola desde o início da sua história. Não

conseguimos dissociar o significado da avaliação com o da escola. Inúmeras discus-

sões já foram e continuam a ser tema de debates no âmbito escolar com o intuito de

decifrar os meandros deste processo que, por muito tempo, representou o "terror"

dos alunos. Ainda se faz necessário refletirmos sobre os nossos propósitos ao ava-

liar os nossos alunos: será que continuamos avaliando os alunos somente com o

objetivo de testar conhecimentos ou avaliamos para verificar se os nossos objetivos

foram alcançados? O que representa para nós, professores, o processo avaliativo?

E o que significa para os alunos? Qual é na realidade a função da avaliação? Qual é

mesmo o seu papel?

A avaliação implica um fundamentado conhecimento daquilo sobre o que

interrogamos e atribuição de significados aos fatos, dados e informações que colhe-

mos. Para além dos fatos e a partir deles, a produção dos juízos de valor.

Avaliar é unia ação que não admite neutralidade. Ultrapassa as descrições

objetivas e as análises de coerência interna da realidade tomada por objeto. É um

processo de forte conteúdo ético, pois indaga sobre valores e significados sociais.

Atribuk significações e emitir juízos de valor, ou seja, avaliar é reconhecer o mundo

da produção humana e as diferenças, é responder às perguntas que fazemos a res-

peito de seus valores e suas qualidades.



Avaliar é:

1. Ver se valerá a pena!

2. Ver se vale a pena!

3. Ver se valeu a pena!

Avaliar não é rotular algo e muito menos alguém! Avaliar é atribuir um valor.

A avaliação, para Luckesi (1995, p. 6), "não se dará num vazio conceituai, mas

sim dimensionada por um modelo teórico do mundo e da educação, traduzido em

prática pedagógica". Que prática pedagógica se quer, quando existem áreas de conhe-

cimento tão diversas numa escola? São os comportamentos resultantes de diferentes

culturas e contextos, pelo perfil de exigência ou culturalmente amalgamados que con-

duzem a certos preceitos conceituais e determinadas práticas pedagógicas.

Cada aluno tem um ritmo diferenciado de aprender que deve ser respeitado

pelos educadores. Não devemos nos prender às "verdades" que classificam, regu-

lam, controlam, aprovam ou reprovam os alunos. A tarefa de todo educador é cons-

truir outras situações que permitam romper com tais verdades, com o aprisiona-

mento dos corpos e das mentes dos nossos educandos. Precisamos perceber a ava-

liação como um espaço de aprendizagem e não usá-la, segundo Moreto (2003,

p. 31), "como um instrumento de pressão para manter a disciplina em aula ou fazer

o aluno estudar". Engana-se o professor que ameaça os alunos, usando os resulta-

dos da avaliação como pressão para que estes prestem atenção.

O professor precisa ver no processo avaliativo um caminho para a verdadei-

ra aprendizagem dos alunos. E acordo com Sacristán (2000, p. 315),

"a interação implica uma mediação, que é a essência do ato de avaliar, um processo que

pode adotar formas e procedimentos muito distintos em função de: a) objeto da avalia-

ção; b) características do avaliador que realiza o juí^p no qual ocorre o processo de

mediação; c) modelo de avaliação, implícito ou e explícito, que se utilize expressamente

ou não para recolher a informação; d) contexto imediato no qual se recolhe tal informa-

ção ou contexto que exige um determinado tipo de notícias procedentes da avaliação".



Avaliação: exclusão ou inclusão escolar

Segundo Saul (1994), a avaliação é uma constante em nosso dia-a-dia. Não

aquela que fazemos ou que estamos comprometidos a fazer quando entramos na

Escola, mas um outro tipo, como aquela em que avaliamos impressões e sentimen-

tos. E assim que, nas interações cotidianas, em casa, em nossa trajetória profissional,

durante o lazer, a avaliação sempre se faz presente e inclui um julgamento de valor

sobre nós mesmos, sobre o que estamos fazendo, sobre o resultado de trabalhos.

Na ação escolar, a avaliação incide sobre ações ou sobre objetos específicos,

no caso, o aproveitamento do aluno ou nosso plano de ação. Portanto, "a avaliação

vem marcando, expondo, classificando e excluindo os alunos e alunas que não apren-

dem, os professores e as professoras que não ensinam, as famílias que não colabo-

ram, os funcionários que não têm competência" (Esteban, 2003, p. 33).

No ensino formal, estamos adestrados a decisões finais sobre aprovação ou

reprovação e acabamos por nos esquecer do processo ensino-aprendizagem que é

mais importante do que o mero resultado dos testes, provas e exames. Assim,

a avaliação está reduzida a medir e testar conhecimentos, e, por conseguinte, voltada

a um resultado que desconsidera o processo no seu todo de aprofundamento teóri-

co e crescimento humano.

Historicamente, a escola criou um padrão social que representava um bom

ou mau aluno. Tudo estava associado ao sucesso do aluno, isto é, o bom era o que

tirava as melhores notas; o mau aluno era classificado por tirar notas baixas ou,

como também se convencionou chamar, as famosas "notas vermelhas". A escola

exclui quando deixa que o aluno com mais condições se sobressaia no cenário da

sala de aula, classificando-o como mais forte e inteligente e, assim, anula os que não

se encaixam neste padrão, rotulando-os de fracos, preguiçosos, que não estudam.

A escola utiliza a nota para dar corpo ou forma ao processo da avaliação;

portanto, se torna excludente, pois julga a capacidade do indivíduo através de uma



representação numérica, fixando-se apenas em dados apresentados e não no contexto

geral onde está inserido. O julgamento através dos dados específicos, muitas vezes, se

torna cruel. Não podemos pensar em avaliar nos submetendo apenas a uma simples

representação quantitativa, que exclui e marginaliza o aluno perante a sociedade.

O processo avaliativo está permeado por um contexto complexo e bem

mais amplo e significativo do que possamos imaginar. Precisamos criar um cenário

que possibilite ao aluno colocar em prática seus desejos, sonhos e, principalmente,

o que vive e o que pensa sobre a vida. Porém, é importante acreditar que a escola

não é somente um espaço onde os conteúdos são apresentados de forma descon-

textualizada, representando unicamente o seu papel de reprodução das relações do-

minantes da nossa sociedade. Antes de tudo, a escola precisa ser concebida como

um espaço de apropriação da cultura e da construção de novos conhecimentos.

Ensinar e aprender é, acima de tudo, o exercício das possibilidades, dos erros

e dos acertos, das dúvidas eternas e das certezas temporárias. Portanto, avaliar é antes

de tudo olhar e analisar os caminhos, o trajeto construído e como foi construído.

É, antes de tudo, fazer do erro um acerto; é projetar novos caminhos e fazer as mu-

danças quando necessário. A avaliação quantitativa, calcada na reprodução ou memo-

rização, na mensuração, gera a exclusão, limita o pensamento crítico do aluno, impos-

sibilitando a construção do conhecimento, enquanto que, numa avaliação qualitativa,

o professor avalia o aluno por inteiro, isto é, avalia através dos seus escritos, suas

intervenções, seus erros, seus acertos, sua atenção, seus êxitos; enfim, sua caminhada.

Caminhar junto com ele e aprender com ele: eis a função do professor!

Autoritarismo presente nas práticas avaliativas

Outro aspecto que é necessário analisar diz respeito ao autoritarismo que, mui-

tas vezes, está presente na sala de aula. Não podemos desconsiderar que devido a muitos

problemas que surgem na prática docente, muitas vezes, os professores, para lidar com

as diferenças, utilizam a avaliação com uma função controladora e disciplinadora.



O professor faz provas e o aluno tem como objetivo apenas tirar uma nota

boa, que lhe possibilite ser promovido no final do ano letivo. A pergunta mais fre-

qüente dos alunos em sala de aula é: "cai na prova", o que nos remete a pensar que

se o professor não colocar na prova o aluno não terá interesse em aprender. Será

que esta idéia que permeia o imaginário dos alunos não foi construída pela escola?

Será que o professor também não reforça este pensar, principalmente quando afir-

ma: prestem atenção, pois este conteúdo "cairá" na prova.

Por que a prática avaliativa se tornou uma prática educacional tão poderosa?

Ela faz o quê? Ela se tornou uma prática ameaçadora, uma prática autoritária. Mas

ela não é isoladamente autoritária. Ela o é porque está no bojo de um conjunto de

uma educação entendida como transmissora de informações, que é igualmente au-

toritária. O professor, inconscientemente, está utilizando a prova como uma força

coercitiva para manter a atenção e a ordem da sala de aula. Tanto o aluno como o

professor acreditam que a única forma de avaliar é através de provas.

O avaliar é uma ação pedagógica necessária no contexto escolar. Temos que

avaliar, porém precisamos entender a avaliação como um recurso que possibilite o

aprendizado do aluno. Não podemos ter um único momento de avaliação, todas as

práticas concretizadas em sala de aula precisam ser avaliadas. Segundo Estebam:

"A. avaliação não pretende controlar e classificar o rendimento do aluno ou aluna, tam-
pouco pode ser direta ou indiretamente, usada para controlar e classificara rendimento da
professora. A avaliação pretende promover uma reflexão que participe da experiência de
ensinar com e de aprender com, tecida coletivamente na sala de aula, na sala de professores,
no pátio, no refeitório, no banheiro, nos corredores, no portão, na biblioteca, nos tantos
outros lugares por onde transitam os sujeitos que se encontram na escola...." (p. 35)

A trajetória da avaliação

Quando discutimos o processo avaliativo, em toda sua complexidade, não

podemos deixar de nos remeter à evolução do tema no cotidiano da escola. Diver-



sãs são as significações que atribuímos a este assunto. Depende do tempo e do
/

cenário que a escola está vivenciando.

Se procurarmos no dicionário da Língua Portuguesa, teremos a definição de

avaliar com o sentido de determinar a valia ou o valor de calcular, estimar ou com-

putar dados. Desde o início do século XX, a avaliação tem sido objeto de estudo dos

cursos de formação de professores. Segundo Haydt (2004):

Durante um certo tempo o termo avaliar foi usado como sinônimo de medir. Isso aconteceu
principalmente na década de 40 devido ao aperfeiçoamento dos instrumentos de medida em
educação, incluindo grande impulso dado à elaboração e aplicação de testes (p. 8).

Testes padronizados para medir habilidades e aprendizagem não tiveram

muito sucesso na escola, pois muitos aspectos da educação não podem ser medidos.

Prosseguindo na sua breve trajetória da avaliação, Haydt (2004) continua:

A-partir de 1960, o termo avaliação tornou a aparecer como destaque na literatura
especializada, assumindo novas dimensões. Isso se deveu, principalmente, aos grupos de
estudo que foram organizados nos YLstados Unidos, nessa década, para elaborar e
avaliar novos programas educacionais. Portanto o termo "avaliar" voltou a destacar-se,
primeiramente, na esfera da avaliação do currículo, expandindo-se depois para as de-
mais áreas, como é o caso da avaliação do processo ensino-aprendi^agem. (p. 9)

Verificamos que o termo avaliação foi empregado como sinônimo de medir

e testar conhecimentos adqukidos durante o processo de ensino. Durante este perí-

odo, a avaliação foi concebida de forma tradicional onde o conhecimento é visto

como o armazenamento de informações a serem apreendidas e memorizadas. Ao

professor é atribuído o papel daquele que domina o conhecimento, enquanto que o

aluno é tido como um indivíduo desprovido do mesmo. A concepção tradicional

de avaliação está centrada na elaboração de provas por parte do professor e na

realização das mesmas pelo aluno. Portanto, a avaliação não orienta o aluno sobre

aquilo que sabe. A função primordial é medir a capacidade de memorização por

parte do aluno.



Aproximando-se o final do século XX, a avaliação passa a ser discutida

com a ótica de uma concepção progressista de avaliação, onde o conhecimento é

visto como um processo que envolve vários fatores (biológicos, sociais, psicológi-

cos, intelectuais), todos interligados. Nesta concepção, o professor não detém

todo o saber, tornando-se um indivíduo em construção, embora possua conheci-

mentos sistematizados em uma determinada área. Por outro lado, o aluno tam-

bém possui conhecimentos construídos através de suas vivências, experiências e

ou sentimentos. Nesse contexto, tanto alunos como professores circulam nos papéis

de "ensinante e aprendente". Nessa ótica, a avaliação não será apenas um "medir"

o quanto o aluno acumulou de informações, mas servirá para dar um retorno do

que já foi construído no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

A educação renovada não mudou apenas os métodos de ensino, que se tor-

naram mais ativos, mas influiu, também, sobre a concepção de avaliação. Antes, ela

tinha um caráter seletivo, uma vez que era vista apenas como uma forma de classi-

ficar e promover o aluno de uma série para outra ou de um nível para outro. Atual-

mente, a avaliação assume novas funções, pois é um meio de diagnosticar e de veri-

ficar em que medida os objetivos propostos para o processo ensino-aprendizagem

estão sendo atingidos. Portanto, a avaliação assume uma dimensão orientadora.

As práticas avaliativas: professor e aluno

É comum observarmos que os professores não estão satisfeitos, salvo exce-

ções, com a avaliação que fazem. Querem melhorar esse processo e, mais ainda,

consideram que mudando a avaliação, melhoram a qualidade de ensino, porque a

avaliação está intrinsecamente ligada ao processo pedagógico que estão desenvol-

vendo. A avaliação faz parte desse processo, mas não podemos fazer o caminho

inverso: ter crença de que mudando o processo de avaliação, exclusivamente, me-

lhora-se a qualidade da educação.



A avaliação deve ser melhorada sim, mas dentro do conjunto de práticas

educativas do qual ela faz parte. Sem isto, não tem sentido trabalhar especificamente

sobre a avaliação. A avaliação está se tornando o centro da aula, em torno do qual

tudo gira. Só que, em vez de centralizar a ação nos processos de construção e pro-

dução de conhecimento, de ensino-aprendizagem que envolve as pesquisas e as
'\

relações professor-aluno, tudo é voltado para a avaliação.

A avaliação do processo ensino-aprendizagem norteia-se por alguns princípi-

os básicos que além de aspectos técnicos também nos fazem lembrar que a forma de

encarar e realizar a avaliação reflete a atitude do professor e suas relações com o aluno.

A avaliação é um processo contínuo e sistemático. Portanto, ela não pode

ser esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, deve ser constante e planejada.

Nessa perspectiva, a avaliação faz parte de um sistema mais amplo que é o processo

ensino-aprendizagem, nele se integrando. Como tal, ela deve ser planejada para ocor-

rer normalmente ao longo de todo esse processo, fornecendo feedback e permitin-

do a retomada imediata quando for necessário.

A avaliação é funcional, porque se realiza em função de objetivos. Avaliar o

processo ensino-aprendizagem consiste em verificar em que medida os alunos es-

tão atingindo os objetivos previstos. Por isso, os objetivos constituem o elemento

norteador da avaliação.

A avaliação é orientadora, pois não visa eliminar alunos, mas orientar seu

processo de aprendizagem para que possam atingir os objetivos previstos. Nesse

sentido, a avaliação permite ao aluno e ao professor conhecerem seus erros e acer-

tos, auxiliando-os a fixarem o correto e a corrigirem as falhas.

A avaliação é integral, pois analisa e julga todas as dimensões do comportamen-

to, considerando o aluno como um todo. Desse modo, ela incide não apenas sobre os

elementos cognitivos, mas também sobre os aspectos afetivos e o domínio psicomotor.



Trabalhar com a avaliação é importante, no sentido de que a entendamos

vinculada a uma prática educacional necessária para que se saiba como se está, en-

quanto aluno, professor e conjunto da Escola; o que já se conseguiu avançar, como

se vai vencer o que não foi superado e como essa prática será mobilizadora para os

alunos, para os professores, para os pais. A esse tipo de avaliação, costumamos

chamar de "Diagnostica", uma vez que ela nos proporciona uma visão bem clara

do estágio em que nos encontramos no processo e o que deve ser feito para melho-

rá-lo, mantê-lo ou redimensioná-lo.

É através da avaliação Formativa que temos a oportunidade de retomar os

pontos que não foram vencidos, dando ao aluno a oportunidade de rever conceitos,

reelaborar idéias e prosseguk com mais segurança. Mas, não basta mudarmos a

avaliação. A avaliação é apenas um dos elementos do processo, processo esse que

congrega uma gama de elementos que formam o processo ensino-aprendizagem.

Segundo a Lei de Dketrizes e Bases da Educação Nacional, n° 9.394/96,

a avaliação deve ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalên-

cia dos aspectos qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de even-

tuais provas finais. Fica claro que a intenção da legislação é dar para a avaliação

formativa a importância do seu papel.

A avaliação também assume uma função "Somativa" quando se destina a

classificar os alunos no final de uma etapa de aprendizagem, de acordo com os

níveis de aproveitamento estabelecidos. Portanto, tem o propósito de aferir um re-

sultado à aprendizagem do aluno, porém a função somativa só tem um real signifi-

cado, quando os resultados vêm acompanhados pelos resultados de uma avaliação

diagnostica e formativa.

Deve expressar os esforços realizados pelo aluno durante o processo de

construção de conhecimento. É importante salientar que a avaliação somativa por si

só não representa a produção e construção do processo de aprendizagem. A nota



ou conceito atribuído no final do processo deve ser resultado da avaliação formativa

realizada no período de aprendizagem.

Utilizamos o quadro empregado por Haydt (2004, p. 19) para destacar as

modalidades e funções da avaliação:

Durante as práticas avaliativas, o professor deve ter o cuidado para que as

provas, que possuem um caráter classificatório, não sejam mais importantes que as

observações diárias que denotam um caráter de diagnóstico. Se o professor traba-

lhar de forma interativa, poderá ter uma visão global da aprendizagem, da produti-

vidade e do sucesso do aluno. Para Hoffmann, "estender tempos de aprendizagem

exige, da mesma forma, maior oportunidade ao educando de expressão de suas

idéias" (2001, p. 63).



O professor precisa estar atento ao seu aluno, oferecendo retorno em função

de qualquer produção apresentada pelo mesmo, independentemente da qualidade dessa

produção. Avaliar o desenvolvimento do aluno, saber como ele interage com o grupo,

verificar como esse aluno vê o mundo e estabelecer intervenções quando necessário.

Avaliar a aprendizagem do aluno por inteiro é o mais adequado. Avaliar seus

escritos, suas intervenções verbalizadas na sala de aula, seus erros, seus acertos, sua

atenção, enfim, sua caminhada. Caminhar junto e aprender com ele.

Concluindo

A discussão sobre a avaliação no âmbito da escola é um tema que não se

esgota com algumas palavras ou um belo discurso. Temos consciência de que a

discussão não é nova e que, muitas vezes, acabamos dizendo o que já foi dito. Po-

rém, é necessário que o professor participe deste processo de forma intensa, pro-

movendo em sua prática uma avaliação continuada da aprendizagem dos alunos de

uma forma mais global.

Portanto, o assunto avaliação sempre será atual e de muita relevância para o

educador, possibilitando pensar sobre as várias formas de avaliar o seu aluno, em

uma perspectiva mais profunda e reflexiva. Sobre esta questão, Zabala (1998,

p. 199) enfatiza que

"a primeira necessidade do educador é responder às perguntas: Que sabem os alunos em
relação, ao que quero ensinar?Que experiências tiveram? O que são capazes de aprender?
Quais mo os seus interesses? Quais são seus estilos de aprendizagem? Neste marco, a
avaliação já não pode ser estática, de análise de resultados, porque se torna um processo.
E uma das primeiras f ases do processo consiste em conhecera que cada um dos alunos sabe,
sabefa^er e é, e o que pode chegar a saber, saberfa^er ou ser, e como aprender".

É preciso que professores discutam e compartilhem novas formas de avali-

ar seus alunos, principalmente, como mediação do processo de ensino-aprendiza-



gem e que possam oferecer aos mesmos novas oportunidades de aprendizagem.

Também pensar na recuperação de conhecimentos que não foram bem construí-

dos. O caminho que nos remete a todas estas discussões é o de conceber a avaliação

como forma de promoção integral do ser humano, é o desejo do professor de cami-

nhar lado a lado com o seu aluno, vibrando com ele nos seus sucessos ou avanços

rápidos ou lentos; é acreditar nas potencialidades do ser humano.

A construção de práticas avaliativas comprometidas com o sucesso do alu-

no depende da reflexão constante do professor, no compartilhamento com seus

alunos do processo de ensinar e de aprender.

Devido à complexidade do termo avaliação, não existe modelos ou formas

mágicas para avaliar o aluno. O principal é que, na prática, a avaliação contemple os

processos de aprender rompendo com as práticas avaliativas intransigentes, repro-

dutivas e discriminatórias.

Conforme Romão (1999, p. 107):

"Para os educadores transformadores, mais importante do que estabelecer objetivos,
previamente, é estabelecer um processo de reflexão e formulação coletivas com os demais
membros da comunidade escolar, especialmente com os alunos, sobre o plano de curso a
ser desenvolvido e os objetivos espeáficos a serem alcançados."

Enfim, Professor (a):

Desista de informar e enformar.

Libere seu aluno, e se liberte com ele da escravidão dos dados estatísticos.

Nem tudo pode ser comprovado estatisticamente.

Ame a si próprio, ame seu aluno, ame seu trabalho. Acredite em si, acredite

em seu aluno, acredite na educação.

Seu papel como mestre é educar, e educação é sinônimo de fé, amor, sabe-

doria, ação, participação, construção, transformação, problematização, criação, rea-



lização. Valorar faz parte da caminhada, SIM. E rotular, estigmatizar, ferrar, marcar,

massificar, NÃO. Jamais esqueça de conjugar: EU SOU, TU ÉS, NÓS SOMOS

HUMANOS!
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