
Gestão Educacional: No Brasil, o nú-
mero de alunos por sala é além do 
desejável. Quais intervenções são ne-
cessárias para que os nossos docen-
tes consigam executar o sistema de 
avaliação formativo nas escolas e 
deem o feedback adequado aos es-
tudantes? 
Domingos Fernandes: As condições fí-
sicas são naturalmente importantes e não 
é desejável que o professor trabalhe em sa-
Ias com um número excessivo de alunos 
ou em escolas que não reúnam condi-
ções mínimas para que os alunos possam 
aprender. Mas ninguém nos pode dizer 
quais são as condições ideais. O que nós 
sabemos é que os projetos político-peda-
gógicos e as ações pensadas e deliberadas 
pelos professores podem realmente fazer a 
diferença. As práticas de avaliação forma-
tiva e as práticas inovadoras de ensino são 
mais dependentes das nossas ideias, dos 
nossos conhecimentos e das nossas con-
cepções do que das condições concretas 
que nos rodeiam. Em 1982, tive o privi-
légio de ouvir uma palestra da eminente 
professora italiana de matemática Emma 
Castelnuovo. Ela nos mostrou o método 
pedagógico que estava trabalhando com 
crianças africanas e como estas desenvol-
viam as suas aprendizagens com seguran-
ça em domínios como álgebra e geome-
tria. Compreendi que podemos trabalhar 
bem - mesmo em condições muito precá-
rias. É evidente que é necessário buscar-
mos as melhores condições, mas também 
é preciso pensar que isso, por si só, não é 
suficiente. Os professores e as suas concep-
ções e conhecimentos é que podem fazer 
a diferença. 

Gestão Educacional: As avaliações 
formativas e somativas podem ser 
aplicadas desde o início do processo 
de aprendizagem? 
Fernandes: As avaliações formativa e so-
mativa são conceitos fundadores de um 
domínio do conhecimento chamado ava-
liação das aprendizagens. Portanto, se 
aplicam em qualquer contexto e em qual-
quer idade. É desejável que avaliações des-

Para Domingos Fernandes, pro-
fessor da disciplina de Avaliação 
do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, a avaliação de-
veria ser, essencialmente, uma ferramen-
ta de aprimoramento. "Não é um instru-
mento apenas de medição, mas de amparo 
ao professor. É um processo que deve estar 
intrinsecamente conectado com o aprender 
e o ensinar", afirma o docente português, 
que também é doutor em Educação pela 
Texas A&M University, dos Estados Unidos. 

Nesta entrevista à Gestão Educacional, 
Fernandes analisa o modelo de avaliação 
que reúne duas vertentes. A primeira é a 
formativa, destinada a ajudar os alunos a 
aprender e os professores a ter uma refe-
rência dos resultados alcançados. Ela não 
deve ter o propósito de classificar os estu-
dantes e, idealmente, deve ser aplicada ao 
longo da aprendizagem por meio de ati-
vidades variadas. Já a avaliação somativa 
deve permitir ao professor a recolha de in-
formações com o objetivo de atribuir no-

ta ou certificação aos alunos. Entretanto, 
deve ser devidamente planejada e diversi-
ficada, e todos os alunos devem saber em 
que irá consistir. 
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sa natureza sejam postas em prática desde 
o início da escolaridade, tanto a avaliação 
formativa, que ajuda os alunos a aprender, 
quanto a somativa, que indica um balan-
ço do que os alunos foram capazes ou não 
de aprender. Ambas são instrumentos ne-
cessários para reorientar o que for preciso. 
Essas avaliações, portanto, fazem parte de 
um processo de recolha de informações, o 
que é fundamental para ajudar a tomar as 
decisões pedagógicas adequadas. 

Gestão Educacional: Por que é tão di-
fícil implantar essa combinação de 
avaliações em detrimento do esque-
ma de provas que geram notas, ain-
da predominante? 
Fernandes: É difícil por inúmeros moti-
vos; um deles é a questão cultural, de algo 
que está enraizado no hábito das pes-
soas. Há uma cultura da avaliação que 
não é fácil remover. A tendência é repro-
duzir o que sempre foi feito. Mudar é sem-
pre um ato muito difícil, é uma ação que 
requer muito investimento e vontade por 
parte das autoridades, por parte dos mi-
nistérios da educação, por parte das polí-
ticas públicas, mas também por parte das 
escolas e das pessoas. Os sistemas educa-
tivos mundo afora estão, ainda, muito ba-
seados no que se denomina paradigma da 
transmissão: o professor diz, o aluno ouve 
e, para saber o quanto ele aprendeu, apli-
ca-se uma prova. Admito e sei que há prá-
ticas diferentes, mas ainda estamos mui-
to influenciados por esse pensamento. 
Portanto, é necessária uma mudança na 
organização das escolas e do próprio ensi-
no, uma reorientação do trabalho do pro-
fessor, que não é fácil de ser feita. Já esta-
mos nessa luta há muitos anos. 

Gestão Educacional: Como é que se 
pode, no campo das políticas públi-
cas, alavancar essa mudança? Num 
cenário em que prevalecem os exa-
mes de ranqueamento e de classifica-
ção, como incentivar avaliações for-
mativas ou periódicas nas escolas? 
Fernandes: O primeiro passo é não se-
parar a avaliação da aprendizagem. O que 
deve estar no centro das políticas públicas 
e dos projetos pedagógicos das escolas é o 
aprender. É uma mudança de olhar. Um 
professor deve perguntar o que ele quer 
que seus alunos aprendam em vez de 

questionar o que vai ensinar a eles. É cla-
ro que o docente deve ter uma organização 
do ensino, mas o aprender deve estar no 
centro das preocupações. Temos que en-
carar a avaliação não como algo que fun-
ciona à parte, mas que acompanha o en-
sino e a aprendizagem, [e é] por isso [que] 
a avaliação formativa é tão importante. 
Consequentemente, as políticas públicas 
devem estar mais orientadas para melho-
rar o trabalho das escolas, valorizando a 
avaliação que ajuda os alunos a aprender. 
Os resultados de pesquisas realizadas nas 
últimas três décadas são muito claros: os 
alunos que estudam em salas de aula em 
que prevalece a avaliação formativa me-
lhoram muito significativamente as suas 
aprendizagens. Talvez por isso mesmo nas 
normas legais de um número crescente de 
países esteja claramente expresso que esse 
tipo de avaliação deve ser predominante. 

" U M PROFESSOR 
DEVE PERGUNTAR O 
QUE ELE QUER QUE 

SEUS ALUNOS 
APRENDAM EM VEZ 
DE QUESTIONAR O 
QUE VAI ENSINAR 

A ELES" 

Gestão Educacional: Ainda há no 
Brasil uma pressão que incide sobre 
professores, escolas e alunos: o ves-
tibular. Qual sua opinião sobre o mé-
todo? 
Fernandes: Os sistemas de acesso ao en-
sino superior variam a cada país e estão 
naturalmente relacionados com as tradi-
ções pedagógicas e de política educativa de 
cada local. Não há sistemas perfeitos. Há 
aqueles em que as provas estão diretamen-
te relacionadas com os chamados conteú-
dos curriculares, que, supostamente, os 
alunos devem dominar, e há sistemas que 
estão mais orientados a testar capacidades 
transversais, tais como a resolução de pro-
blemas, a comunicação ou o raciocínio ló-
gico-matemático. Mas vejo que os proces-
sos de acesso ao ensino superior, quaisquer 
que sejam, têm evoluído no sentido de ar-
ticular e equilibrar melhor a avaliação in-

terna (de responsabilidade integral das es-
colas do ensino médio) com a avaliação 
externa (de responsabilidade de uma uni-
versidade, por exemplo). 

Gestão Educacional: No caminho 
oposto, algumas faculdades privadas 
implantaram o sistema de seleção 
por análise de currículo. A estratégia 
é bastante criticada por analistas de 
educação por não submeter seus alu-
nos a nenhum teste. Há algum méto-
do intermediário entre o vestibular e 
a avaliação por currículo? 
Fernandes: Há uma diversidade de pos-
sibilidades que podem resultar da combi-
nação entre várias formas disponíveis de 
recolha de informação. Por exemplo, no 
acesso a cursos do ensino superior de al-
guns países, os alunos são selecionados 
com base numa prova escrita, na análi-
se do percurso acadêmico e numa entre-
vista. As possibilidades são quase ilimi-
tadas. Trata-se é de encontrar aquela que 
seja mais equilibrada e garanta que o sis-
tema seja rigoroso, eticamente irrepreensí-
vel, útil e exequível. 

Gestão Educacional: O Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos 
(Pisa) e outras avaliações internacio-
nais são exemplos de métodos dassi-
ficatórios. Deve-se acreditar que eles 
refletem a realidade? 
Fernandes: Essas provas têm o propósi-
to de confrontar os países que nelas par-
ticipam com a eficácia dos seus sistemas 
educativos. Tais avaliações têm evoluído 
significativamente na sua forma e no seu 
conteúdo. Ou seja, produzem resultados 
cada vez mais credíveis. Nesse sentido, po-
dem contribuir para que os diferentes paí-
ses alterem ou melhorem as suas políticas 
públicas de educação. Porém, tais provas 
ainda têm problemas relacionados com a 
tradução dos itens, com os modelos esta-
tísticos utilizados e com a sua validade. As 
provas internacionais são administradas 
por um número de países diferentes que 
não falam o mesmo idioma. Sabe-se que a 
tradução pode alterar o conteúdo e o senti-
do do que se pergunta. Além disso, os mo-
delos estatísticos utilizados não garantem 
que os resultados atingidos pelos alunos 
nas provas correspondem ao que eles sa-
bem e são capazes de fazer. Ou seja, nem 
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todas avaliam ou medem aquilo que se 
pretende que elas avaliem. Nesse sentido, 
temos sempre que olhar para os resultados 
com os devidos cuidados e, tanto quanto 
possível, analisá-los tendo em conta uma 
variedade de dimensões (pedagógicas, so-
ciais e culturais) específicas de cada país. 

Gestão Educacional: Para os defen-
sores das provas, simulados e avalia-
ções, prevalece o argumento de que 
os testes são uma forma justa de dar 
a todos a mesma oportunidade. Ou 
seja, proporciona condições iguais, é 
um instrumento democrático. 
Fernandes: Trata-se de uma questão que 
é controversa e que não reúne o consen-
so de acadêmicos e estudiosos da maté-
ria. Sob alguns pontos de vista, é indubi-
tável que uma prova externa, quando bem 
construída e quando seus dados são devi-
damente analisados, pode traduzir com 
uma aproximação boa, ou mesmo muito 
boa, o que, num dado momento, os alu-
nos sabem e são capazes de fazer. Convém, 
no entanto, não esquecer que estas pro-
vas nunca podem dizer-nos tudo o que os 
alunos aprendem, pois elas não testam to-
dos os domínios e dimensões do currículo. 
Penso que temos, cada vez mais, que ca-
minhar para uma articulação inteligente 
entre as provas externas (como o vestibu-
lar, as olimpíadas) e as avaliações internas 
(dentro da sala de aula). 

Gestão Educacional: Como implantar 
um modelo de avaliação que consi-
dere, por exemplo, as desigualdades 
sociais, o desnível educacional, as di-
ferenças regionais e as oportunida-
des desiguais? 
Fernandes: Em qualquer país do mundo 
temos que fazer todos os esforços para que 
todos os alunos possam aprender. Ou se-
ja, temos que empreender esse duro e di-
fícil combate social por sistemas mais de-
mocráticos, mais solidários e mais justos. 
A avaliação deve ser utilizada para ir ao 
encontro destes desígnios e não o contrá-
rio. Por isso, é muito importante que nas 
escolas a avaliação formativa seja uma ro-
tina conscientemente assumida por todos. 

Gestão Educacional: Como funciona 
o sistema de avaliação nas escolas de 
Portugal? 

Fernandes: Funciona de forma muito di-
versa, de escola para escola. As orientações 
legais e oficiais emanadas do Ministério 
da Educação são no sentido de que os pro-
fessores e as escolas privilegiem a avalia-
ção formativa. Mas a avaliação somativa, 
naturalmente, não pode deixar de estar 
presente porque tem funções que conti-
nuam a ser reconhecidas como importan-
tes no sistema educativo, como, por exem-
plo, a função de certificar os alunos. Agora, 
a realidade de cada escola é um pouco va-
riável, como, aliás, não é surpresa. Há es-
colas com projetos político-pedagógicos 
em que realmente há o entendimento de 
que a avaliação está a serviço da aprendi-
zagem, ou seja, que apoia e ajuda os alu-
nos a aprender. Como consequência, os 
alunos são mais ativos na participação, os 
professores diversificam as tarefas que so-
licitam aos alunos. Mas há escolas que não 
estão ainda neste patamar de desenvolvi-
mento pedagógico. Não é um cenário ho-
mogêneo. 

Gestão Educacional: Como o senhor 
avalia seus alunos? 
Fernandes: Eu procuro diversificar 
as tarefas que eles devem desenvolver -
apresentação em aulas, discussões, reda-
ção de textos e debates. Os alunos têm 
certos tipos de tarefa que entregam pa-
ra eu corrigir e eu dou feedback por escri-
to. O objetivo não é dizer que algo es-
tá mau, por isso a nota baixa. Pondero 
o que está bom e o que não, e então os 
alunos tomam a decisão de reformu-
lar, melhorar. Eu me preocupo essen-
cialmente em utilizar a avaliação co-
mo um meio de apoiar a aprendizagem. 
Naturalmente que também me preocu-
po em recolher informações em deter-
minados momentos do processo e que 
os alunos saibam que essa informação 
vai contribuir para a nota final, mas es-
sa classificação não vem só de um ele-
mento como uma prova, por exemplo. 
Normalmente vem de quatro a cin-
co fontes diferentes, com uma ponde-
ração entre elas. Reconheço que [esse 
procedimento] exige bastante esforço 
dos professores, porque temos que dar 
feedback aos alunos, o que é absoluta-
mente fundamental. Mas a satisfação 
que se tem em ser profissional do ensi-
no é muito grande. Eu me sinto muito 

recompensado no final do ano quando 
vejo que os alunos realmente aprende-
ram e se sentem bem. Eu também me 
sinto bem. 

Gestão Educacional: E como é repro-
var um aluno seu? 
Fernandes: Eu estou no nível do ensi-
no universitário, que não é obrigatório. 
Penso que reprovar um aluno no ensino 
básico ou fundamental é um reconheci-
mento de que alguém ou algo falhou, e 
não foi só o aluno. Há uma falha por par-
te do aluno, última instância, da socie-
dade. As pesquisas mostram, com muita 
clareza, que a reprovação não solucio-
na o problema que pensamos que ela re-
solve porque a probabilidade de o aluno 
voltar a reprovar aumenta. Portanto, es-
sa partilha de responsabilidades precisa 
existir. 
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 78, p. 14-16, nov. 2011.




