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Palavra do Professor

Olá estudantes!

A avaliação tem sido uma temática muito recorrente nas pesquisas educacio-
nais e ainda se encontra em uma teia de profundas reflexões e impasses. Nunca foi 
tão necessário romper paradigmas e tornar a prática avaliativa mais prazerosa para 
educadores e educandos, uma vez que, a ação educativa vem sofrendo constantes 
inovações tecnológicas e o docente já não é mais o único detentor do conhecimen-
to na sociedade em que vivemos. 

Esperamos com o estudo em questão, promover uma reflexão contextualizada 
da avaliação, que possa auxiliar os educadores e futuros profissionais da educação, 
em geral a pensarem na avaliação enquanto processo inerente ao ensino e moti-
vador da aprendizagem, importando na possibilidade de práticas avaliativas mais 
humanizadas e menos angustiantes nas salas de aula. 

As autoras!
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Sobre as Autoras

Rita de Cássia Marques Costa é mestre em Educação Brasileira, 
na linha de Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola, no Eixo de 
Estudos Sócioantropológicos e Políticos da Educação, pela Universidade 
Federal do Ceará-UFC (2009). Especialista em Docência na Saúde, pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (2015), Graduada 
em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA/ Sobral - 
(2004). Atuou como professora colaboradora da UVA-Sobral-CE e como 
Tutora da Residência Multiprofissional em Saúde da Família - Sobral -CE. 
Atualmente, está como Assessora Pedagógica da Pró-Diretoria de Ensino 
de graduação, Coordenadora do Núcleo de Gestores Pedagógicos das 
Faculdades INTA- NUGESPE, coordenadora da CPA-INTA.

Evaneide Dourado Martins é especialista em Gestão, Coordena-
ção, Planejamento e Avaliação Escolar, (2015) e especialista em Educa-
ção a Distância (2012) pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada-INTA. 
Possui graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universida-
de Regional do Cariri (2005). Atualmente é Autora roteirista multimídia 
de material didático da Pró-Diretoria Pedagógica de Novas Tecnologias 
em Educação e Educação a Distância das Faculdades INTA. Tem experi-
ência na área de educação, com ênfase em Educação a Distância e na 
área administrativa e atua como professora na área de Educação a Dis-
tância das Faculdades INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada.

Neudiane Moreira Felix, especialista em Gestão e Docência da 
Educação Superior pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
(2014). Possui graduação em Letras pela UVA (2009). Ministra disciplinas 
pelo Instituto de Estudos e Pesquisas do Vale do Acaraú – IVA. Sobral – 
CE. Desde 2015 participa do programa PARFOR/CAPES como Professor 
Pesquisador II do Plano Nacional de Articulação e Formação de Profes-
sor da Educação Básica. Atualmente atua na área de Educação a Distân-
cia do Instituto Superior de Teologia Aplicada.



aAMBIENTAÇÃO À 
DISCIPLINA

Este ícone indica que você deverá ler o texto para ter 
uma visão panorâmica sobre o conteúdo da disciplina.
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Bem- vindos à disciplina.... 

A história educacional do nosso país vem passando por constantes lutas em busca de 
transformações, onde as mesmas foram sendo acompanhadas por inovações pedagógicas 
e sociais, que acabaram por definir e nortear a avaliação numa perspectiva dos momentos 
conservadores ou transformadora da práxis educativa. 

A Avaliação Educacional e Institucional visa conhecer os diferentes níveis de medida, 
os pressupostos, procedimentos que guiam os processos de elaboração, correção e inter-
pretação de diferentes instrumentos de avaliação.

No entanto, os problemas que surgem nas práticas pedagógicas, a partir da avaliação 
são inúmeros e sinalizam aos docentes e futuros educadores a necessidade de romper con-
ceitos já arcaicos e obsoletos e possam assim modificar as atitudes comportamentais dos 
seus discentes nas salas de aula. Muitas vezes, os docentes acabam confundindo o processo 
avaliativo com o seu produto final, realizando práticas que estão distantes dos interesses e 
das necessidades de seus estudantes.

Para efetivação do referido material de estudo, de caráter teórico e prático estuda-
remos autores renomados, tais como: Antunes (2001), Carneiro (1998), FREIRE (1983,1986), 
Hoffman (1996), dentre outros que pesquisam sobre as práticas de avaliação e as suas influ-
ências no processo de ensino aprendizagem e os PCN (1998) que apresentam orientações 
sobre as abordagens avaliativas na Educação Básica, com o fito de auxiliar as posturas dos 
educadores nas salas de aula no país. Será apresentado os temas sobre avaliação de apren-
dizagem e avaliação institucional no ensino superior.

No decorrer dos estudos aprenderemos que a avaliar não é um ato isolado ou indi-
vidual, mas uma decisão influente no fazer pedagógico e determinante de suas transfor-
mações com desdobramentos psicológicos, pedagógicos, sociais e políticos, capazes de 
conduzir a conservação ou a transformação da própria sociedade e de seus indivíduos. 

É inegável que avaliação da aprendizagem é considerada um fator difícil para nossos 
professores e estudantes, que se percebam retidos entre o ato burocrático dos sistemas de 
ensino, seus processos formativos e as exigências dos processos de aprendizagem.

Nossa intenção, na composição desse material didático está além de um esclareci-
mento sobre a relevância dos estudos em Avaliação, mas em oferecer um conhecimento 
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mais sólido para compreendermos a dimensão das ferramentas que iremos trabalhar nesta 
disciplina e a importância desse estudo num ato permanente de aprendizagem, de ensino 
e de humanização.   

Esperamos com o estudo em questão, apesar de complexo e polêmico, promover 
uma reflexão contextualizada da avaliação, que possa auxiliar os futuros pedagogos e os 
educadores em geral a pensarem na avaliação enquanto processo inerente ao ensino e 
motivador da aprendizagem, importando na possibilidade de práticas avaliativas mais hu-
manizadas e menos angustiantes nas salas de aula.   

Bons estudos! 
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tiTROCANDO IDEIAS 
COM OS AUTORES 

A intenção é que seja feita a leitura das obras indicadas 
pelos(as) professores(as) autores(as), numa tentativa de 

dialogar com os teóricos sobre o assunto. 
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Agora é o momento de você trocar ideias com os autores.

Indicamos a obra “Avaliação Institucional: teorias e 
experiências” na organização de Newton Cesar Balzan e 
José Dias Sobrinho. Esta obra é um importante marco do 
empreendimento coletivo que vem criando um modelo 
formativo flexível e democrático de avaliação. Reunindo as 
primeiras reflexões sistemáticas sobre processos concretos 
de avaliação, o livro pretende contribuir para o debate 
público da avaliação institucional e suas formas de realização. 

BALZAM, Newton César; DIAS SOBRINHO, José (org) – Avaliação Institucional: 
teoria e experiências. São Paulo; 5ª ed. CORTEZ, 2011.

Também sugerimos a leitura do livro “Dimensões da 
Avaliação Educacional” uma obra fantástica muito 
recomendada a estudantes e interessados nas principais 
questões e usos da avaliação de escolas e na interpretação 
de seus resultados. A obra é constituída de nove capítulos 
que dão uma visão integrada sobre o assunto, discutindo 
também temas como, o uso dos indicadores educacionais e 
a avaliação formativa.

SOUZA, Alberto de Melo (ORG.). Dimensões da avaliação educacional. 
Petrópolis: Vozes, 2005. 

GUIA DE ESTUDO

Após a leitura das obras indicadas, elabore um fichamento para cada uma delas. Em 
posterior, construa um diálogo entre os textos com as principais ideias colocadas 
pelos autores e compartilhe no Ambiente Virtual.



PL
PROBLEMATIZANDO

É apresentada uma situação problema onde será feito 
um texto expondo uma solução para o problema 

abordado, articulando a teoria e a prática profissional.
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A avaliação é processo continuo e, portanto precisa ser vivenciada de forma 
processual na perspectiva quantitativa e qualitativa em avaliação escolar. Nesse sentido, 
o ato de avaliar perpassa processos e vivências que vão para além de uma formação 
técnica, envolve múltiplos fatores, e que necessariamente não são apresentados seguindo 
essa ordem: sociais, políticos, educacionais, econômicos, afetivos, psicológicos. Sendo 
assim, apresento uma situação para análise e reflexão sobre o processo avaliativo.

A verificação da aprendizagem encerra-se com a obtenção do dado ou informação 
que se busca, isto é, “vê-se” ou não a aprendizagem ou o conhecimento adquirido pelo 
aluno. E... Pronto! A verificação não implica que o sujeito retire dela consequências 
novas e significativas (LUCKESI, 1995). Isso porque não aproveitamos os “erros” para 
rever nosso trabalho, rediscutir o conteúdo dado e modificar a realidade verificada. 
O ato de avaliar não se encerra na configuração do valor ou qualidade atribuídos ao 
objeto em questão. Avaliar exige uma tomada de posição favorável ou desfavorável ao 
objeto de avaliação, com uma consequente decisão de ação.

O ato de avaliar implica coleta, análise e síntese de dados que configuram o 
objeto de avaliação, acrescido de uma atribuição de valor ou qualidade, que se processa 
a partir da comparação da configuração do objeto avaliado. Segundo Luckesi (1995), a 
avaliação direciona o objeto numa trilha dinâmica enquanto a verificação o “congela”. 
Isso quer dizer que, para desenvolvermos o processo avaliativo, necessariamente 
temos que verificar, mas posteriormente precisamos tomar uma atitude no sentido de 
modificar a situação verificada, aí sim estaremos avaliando.

GUIA DE ESTUDO

Como docente qual a sua pratica de avaliação que aplica em sala de aula, avaliação 
ou verificação? Como percebe a prática docente quando o resultado de reprovação 
dos alunos chega a 90% numa sala de aula? Faça uma reflexão e responda os 
questionamentos e disponibilize na sala virtual.



Ap
APRENDENDO A PENSAR

O estudante deverá analisar o tema da disciplina 
em estudo a partir das ideias organizadas pelos 

professores autores do material didático.
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1
A HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL

CONHECIMENTOS
Compreender como se deu o processo histórico do sistema de avaliação no Brasil.

HABILIDADES
Identificar as funções e categorias de avaliação no sistema do ensino brasileiro.

ATITUDES
Posicionar-se criticamente no processo avaliativo para promoção de condições 

dignas de aprendizagem aos estudantes.



Avaliação Institucional do Ensino-Aprendizagem22

Diferentes conceitos de avaliação

Você já se perguntou o que é avaliar? Nós estamos avaliando todo instante, 
avaliamos nossos filhos, nossos amigos, nossa vida financeira, nossas atitudes, uma 
refeição, um restaurante, um atendimento de uma determinada loja e também 
somos avaliados a cada dia por outras pessoas a todo instante.

Existem muitas discussões em torno do significado primordial do conceito 
em avaliação e sua prática na ação educativa. Vários educadores voltam sua atenção 
para o processo de avaliação educacional. O ato de avaliar é uma ação cotidiana 
na ação docente, independente do professor ter estudado teórica e didaticamente 
o processo de avaliação da aprendizagem. A avaliação pode ser um ato técnico, 
intuitivo e/ou intencional, cujo destaque dado pelo professor, traz consequências 
ao desenvolvimento do processo. 

A própria presença do professor e do aluno, um frente ao outro, faz 
emergir contexto de relação social classificatória e comparativa, por 
conta da óbvia relação de poder e que pode descambar tanto em 
autoritarismo quanto em convivência democrática (DEMO, 2003, p. 
31).

Assim, o professor não está livre do ato de julgar, porque avaliar é julgar 
algo ou alguém quanto ao seu valor. É um ato que pode expressar classificação, 
apreciação ou orientação em direção ao futuro.

Buriasco (2000) faz uma observação que a avaliação está presente em 
todos os palcos da atividade humana, seja pessoal ou profissional e que, de uma ou 
outra forma, todos nós avaliamos e somos inevitavelmente avaliados. Sabemos que 
qualquer que seja a forma de avaliar, isto implica necessariamente um julgamento e 
que ao longo da história, mesmo sem ter o conhecimento exato do que seja avaliar, 
o homem utiliza a avaliação para obter o melhor resultado.

Conforme Jussara Hoffmann (2014), muitos estudos sobre avaliação ainda 
se detêm, prioritariamente, no “não deve ser” ao invés do “ser melhor” da avaliação, 
onde os estudiosos em avaliação importam-se, em estabelecer críticas e paralelismos 
entre a ação avaliativa e diferentes manifestações pedagógicas, deixando de apontar 
perspectivas palpáveis ao professor que deseja exercer a avaliação em educação.
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Segundo Luckesi (2011), aprender a avaliar é aprender conceitos teóricos 
sobre avaliação, mas concomitantemente, aprender a praticar a avaliação, 
traduzindo-a em atos do cotidiano. Aprender conceitos é fácil, o difícil mesmo é 
passar da compreensão para a prática (p. 30).

Ao longo dos últimos anos muito se tem discutido sobre a avaliação e diversos 
conceitos e teorias surgiram, segundo Hydt (2004), a avaliação é um processo de 
coleta e análise de dados, tendo em vista verificar se os objetivos propostos foram 
atingidos ou não, nesta perspectiva a avaliação é definida em um conceito geral.

Já no âmbito escolar Haydt (2004) afirma que a avaliação se realiza em vários 
níveis do processo ensino e aprendizagem, do currículo ao funcionamento da escola 
como um todo, ou seja, a avaliação deve ser realizada por todos os envolvidos no 
sistema de ensino aprendizagem. 

Segundo Perrenoud (1999), outra função tradicional da avaliação é certificar 
aquisições em relação a terceiros, tendo como objetivo principal a certificação ou 
“passar de ano”, servindo para controlar o trabalho dos estudantes.

Para Luckesi (2006, p.66) “a prática de avaliação escolar tem estado contra 
a democratização do ensino na medida em que ela não tem colaborado para a 
permanência do estudante na escola e a sua promoção qualitativa”.

Para melhor compreender, vale observar a definição de Saviani (1967), 
a avaliação é necessário, pois através dela que se realiza o processo de ensino e 
aprendizagem e o professor pode detectar progressos, dificuldades e até mesmo 
reorientar os trabalhos para as devidas correções.

Não são poucas as definições que encontramos quanto ao entendimento 
e ideia de avaliação. Isto porque a avaliação não se resume apenas num processo 
de realização de provas e atribuição de notas. A avaliação é muito mais do que um 
registro de perguntas e respostas, a serem respondidas por estudantes em época de 
provas. A avaliação é um objeto do ensino, que possibilita ao estudante mostrar seu 
desempenho e competências adquiridas, como resultados de sua aprendizagem. 

Jussara Hoffmann (2014, p.26), defende uma nova compreensão de avaliação 
que exige do professor uma “... concepção de criança, de jovem e de adulto como 
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sujeitos do seu desenvolvimento, inseridos no contexto de sua realidade social e 
política”. Conforme a referida autora, nessa dimensão educativa, os erros e dúvidas 
dos estudantes são considerados como momentos significativos e impulsionadores 
da ação educativa.

Logo, para Hoffmann (1995, p. 20), “avaliar é dinamizar oportunidades de 
ação-reflexão, num acompanhamento permanente do professor, que incitará o 
aluno a novas questões [...] a partir de respostas que este vai formulando”.

Essa perspectiva avaliativa exige do professor o aprofundamento em teorias 
do conhecimento, uma visão ampla e detalhada de sua disciplina e fundamentos 
epistemológicos, que lhe permite estabelecer conexões entre as hipóteses dos 
estudantes e a base científica de determinada área do conhecimento.

Sendo assim, a avaliação deixa de ser um momento terminal do processo 
educativo (como ainda é concebida), para se transformar na busca incessante de 
apreensão de dificuldades do educando e na dinamização de novas oportunidades 
de conhecimento.

Para Sousa (2000), é possível uma classificação das dimensões da avaliação 
educacional, considerando-se o espaço pedagógico que define sua atuação:

•	 Avaliação de sala de aula tem como objeto o processo de ensino e 
aprendizagem, que tanto serve para diagnosticar o ensino como a 
aprendizagem do aluno;

•	 Avaliação institucional - admite analisar uma instituição educativa 
para verificar o cumprimento de sua função social;

•	 Avaliação de programas e projetos educativos - tem como foco os 
propósitos e as estratégias destes;

•	 Avaliação de sistema - centra sua atenção em sistemas de ensino 
com o propósito de subsidiar políticas públicas na área educacional;

•	 Avaliação de currículo - volta seu foco à atenção para a análise 
do valor psicossocial dos objetivos e conteúdos de um curso. 
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Evolução da concepção de avaliação no Brasil

Quando falamos em avaliação no Brasil, não podemos deixar de lembrar a 
grande influência dos Jesuítas que chegaram ao nosso país e trouxeram com eles, 
o pensamento clássico de educação. A pedagogia dos Jesuítas era baseada na ótica 
teocêntrica da escola tradicional que direcionava seus ensinamentos para a religião. O 
ensino de caráter dogmático compreendia o homem como um ser descaracterizado 
de qualquer saber e que, precisava ser preenchido com o conhecimento verdadeiro 
repassado inquestionavelmente, pelo professor, que era o detentor do saber puro.

No Brasil, esse modelo de educação exerceu forte influência no cenário 
educativo brasileiro. O modelo avaliativo baseado na “cultura” da prova, da 
premiação, da punição e dos deveres de casa, tem sua raiz na prática de educadores 
religiosos.

O professor era posto como um juiz que julgava o que o estudante aprendeu, 
o que adquiriu de conhecimentos e em troca eram oferecidos medalhas, títulos de 
honra, diplomas, anéis, prêmios, entre outros, e por outro lado, castigo e reprovação 
para aqueles que não conseguiam aprender os conteúdos repassados.

 Fernandes (1980, p. 56) comenta o que pregava o estatuto para os Jesuítas: 
“Há para os mestres uma “ampla liberdade de opção” adaptada à diversidade dos 
dons. A eles se conferem largos poderes de iniciativa, não só no emprego dos 
métodos indicados, senão também na invenção de outros”.

A  história educacional vem sendo caracterizada por constantes 
transformações. Tais transformações foram acompanhadas de inovações pedagógicas 
e sociais, e pela presença de correntes filosófico-político-pedagógicas que definem 
e norteiam a avaliação numa perspectiva conservadora ou transformadora da 
práxis educativa vigente. Através dos estudos e questionamentos é o que podemos 
comprovar, tendo como base os processos avaliativos que os docentes costumam 
utilizar em virtude da aprendizagem de seus estudantes.

 O processo avaliativo é de fato uma tarefa complexa. Está clara a função 
da prática avaliativa, não é simplesmente atribuir valores ou conceituar notas. A 
nota por si mesma não caracteriza nenhum tipo de aprendizagem, é comum 
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encontrarmos educadores que ainda não observaram o real conceito e objetivo 
da avaliação. Muitos educandos tem a sensação ruim quando o assunto é “prova” 
que para alguns é a arma que o professor se utiliza, para sentenciar o estudante. 
Esses procedimentos estão bem longe da real função avaliativa, que tem por base 
submeter o educando a expor suas competências adquiridas e ajudá-los adquiri-las, 
caso essa aprendizagem não tenha sido atingida.

 A avaliação é um constituinte indispensável na construção do processo 
de ensino e aprendizagem. Sobre isso afirma a autora Hellen, 1992 Apud Jussara 
Hoffmann, o professor tem uma relação mais de perto com o estudante, ele não é 
considerado mais como o dono do saber, mas aquele que orienta, e um aprende 
com o outro. 

Conforme os estudos sobre o processo de avaliação, o que temos constatado é 
que avaliação tem se caracterizado não como uma forma educacional que possibilita 
o crescimento para a aprendizagem necessária do estudante, pelo contrário, 
muitas vezes é somente percebida como disciplinadora, punitiva, e discriminatória. 
Para que a avaliação traga resultados satisfatórios à aprendizagem, o essencial é 
conhecer que tipo de educando se está avaliando e quais são suas verdadeiras 
necessidades. A avaliação só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para 
a melhor aprendizagem. Tendo em vista essa perspectiva o professor poderá pensar 
em caminhos múltiplos para que todos alcancem os objetivos desejados.

Toda essa referência da prática avaliativa não foi rompida com a Reforma 
Pombalina, que culminou na expulsão dos Jesuítas. Depois disso, houve poucas 
mudanças no ensino, porém muito desta prática prevalece no ensino tradicional até 
nossos dias.

 O que temos de tradicional hoje, em nossas escolas, é o reflexo da pedagogia 
Jesuítica, mesclado com outras práticas que foram se incorporando e mudando 
a visão de educação em nossas escolas. A avaliação como consequência dessas 
influências, busca superar com esse sistema de avaliação excludente, punitivo e 
classificatório. 

Os exames foram considerados no decorrer dos anos sistematizados, 
a avaliação passou a ser entendida e divulgada a partir de 1930, quando foi 
cogitada a necessidade dos professores terem cuidado com a aprendizagem dos 
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educandos. Como nesse período foi vivenciada muito reprovação por parte dos 
estudantes, percebeu-se que havia necessidade de uma prática pedagógica. Então 
foi estabelecido o que o educando deveria aprender e que o educador poderia 
fazer para que o educando aprendesse, caso o educando aprendesse de forma 
satisfatória, o processo contínuo de aprendizagem seguiria, mas se o educando não 
aprendesse, o professor deveria rever sua orientação.

À medida em que o homem foi obtendo novos saberes e conhecimentos, 
veio também a necessidade de compreender a sua cultura na busca de caminhos 
mais seguros para o seu futuro e a educação passou por constantes movimentos que 
buscavam transformar a sua realidade. Essa percepção de mudanças esteve apoiada 
por grandes ideais, pela maneira de ver o mundo, por agregar o velho e o novo e 
por disputar valores éticos e sociais. Todos os aspectos que observamos através da 
história da educação, convergem para o processo transformador de nossa realidade 
e para entender o processo de avaliação. 

             
  A Avaliação na Pedagogia Tradicional

Analisando um pouco essa abordagem, destacamos o aspecto Tradicional. 
No seu significado, tradicional é aquilo que segue tradição. Temos aqui, uma das 
nossas maiores heranças educacionais, que é o ensino tradicional brasileiro que está 
extremamente ligado às concepções de educação da pedagogia Jesuítica. 

A Prática do ensino tradicional se caracteriza pelo modo de organização do 
ensino aprendizagem por parte do professor, que detém o poder dominador sobre 
todos os assuntos discutidos em sala de aula, mantendo o papel de repassador de 
conhecimentos aos estudantes. Cabe aqui uma explicação sobre a visão de ensino 
tradicional a respeito do ensino aprendizagem. Sobre isso destaca Mizukam (1986, 
p. 13), “ (...) Subordina-se a educação à instituição, considerando a aprendizagem 
do aluno como um fim em si mesmo: os conteúdos e as informações têm de ser 
adquiridos, os modelos imitados”.

Você vai agora aprender sobre avaliação nas perspectivas da Pedagogia Tradicional, 
Renovada, Tecnicista, Libertadora e Histórico-Crítica.
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A abordagem principal a que iremos nos deter, se refere à parte de avaliação 

do ensino aprendizagem. A avaliação na abordagem tradicional é realizada, 
predominantemente, visando exatidão da reprodução do conteúdo comunicado 
em sala de aula. (idem, p. 17). A avaliação é usada como medida do conhecimento. 
Para se chegar à exatidão na captação de todas as informações passadas pelos 
professores, eram realizadas provas, exames, chamadas orais, exercícios entre 
outros, utilizados na comprovação do saber.

 
Esse tipo de avaliação centralizado na autonomia do professor se deve ao 

modelo de prática pedagógica herdado dos Jesuítas, que também foi assumido pelo 
movimento leigo da educação no Brasil, não conseguiu se distanciar das práticas 
educacionais brasileiras, mesmo depois da expulsão dos Jesuítas por Marquês de 
Pombal.

Todo o caráter rígido, disciplinador, autoritário não se desfez na prática das 
escolas. Percebemos ainda hoje, muito da prática tradicional em nossa educação. 
Temos como exemplo: a cultura da prova, que se caracteriza como ato punitivo ao 
mau estudante e premiador aos bons; a oralidade das aulas, ainda muito praticada 
pelos professores atuais; o estímulo à competição; e também a avaliação como 
prática para obtenção de dados quantitativos do conhecimento. Fernandes, (1980, p. 
55) fala sobre o sistema pedagógico dos Jesuítas. Diz ele: “Os alunos experimentam 
em cada passo os estímulos poderosos. Essa fórmula levava o aluno a uma ação, 
exercitando não tanto a memória, mas também  principalmente a imaginação, o 
juízo e a razão”.

O caráter classificatório ainda muito utilizado em nossas escolas é resquício 
de um modelo de avaliação que foi repassada de geração em geração até os tempos 
atuais. Podemos observar que houve mudanças pouco significativas ao longo 
destes anos, sobretudo, no que se refere à posição de repassador de conteúdos 
do professor e da condição de recebedor de conteúdos do estudante. Algumas 
mudanças significativas nas escolas se devem aos modelos de práticas pedagógicas 
que foram incorporadas em nossa educação. 
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A Avaliação na Pedagogia Renovada 

Faremos aqui um recorte em destaque ao grande movimento da educação 
brasileira que foi o Manifesto dos Pioneiros, por volta de 1932. Este manifesto está 
relacionado com a abordagem escolanovista no Brasil. De início, alguns aspectos 
eram relevantes para que se buscassem incluir novos termos à educação. Segundo 
Mate (2002, p. 98), termo novo em educação, na revolução de 30, teve menos o 
sentido do inédito e mais o de retórica constituída do discurso da renovação. As 
ideias renovadoras insistiam na proposta de que era preciso reformar o professor, 
dando a ele autonomia didática, mas isto ainda não estava previsto e constituído 
nas leis educacionais.

Discursos renovadores publicados na revista Escola Nova pregavam 
novos rumos para a educação, onde apresentavam, além de normas higiênicas e 
disciplinadoras, a necessidade dos textos para medir a aprendizagem em educação, 
evitando assim uma apreciação subjetiva.

O que se observa é que os princípios envolvidos na técnica e na elaboração 
dos textos (concepção, critérios pedagógicos, fundamentação, justificativa, objetivos) 
não seriam papéis do professor. Este deveria aplicar os testes, por ser resultado de 
um longo processo de investigação científica, vindo de grandes nomes do campo 
da Psicologia e da Pedagogia. Os testes, em si, como procedimento no âmbito da 
aprendizagem, não seriam objeto de discussão por parte do professor. (idem, p. 
112).

Essa linha de pensamento para a utilização de testes, publicados na revista 
Escola Nova, vem do conceito da medida do trabalho escolar do Secretário do 
Conselho de Pedagogia de Barcelona, Alexandre Gali. Ele considerava que o 
que caracteriza a pedagogia é a técnica, e por isso o bom professor deveria ter 
Consciência Técnica. 

O que se buscou com esses testes era estabelecer adaptações do ritmo e 
da natureza da escola às necessidades da vida moderna. A aplicação dos testes 
tinha como meta alcançar a máxima objetividade, sem permitir que circunstâncias 
especiais do estudante interferissem na aferição de sua aprendizagem.



Avaliação Institucional do Ensino-Aprendizagem30

Segundo Mate (2002, p. 96), o artigo da revista Escola Nova defendia 
também a aplicação das medidas objetivas na organização pública do ensino, com 
base eficiente e exata de acordo com a necessidade de um sistema. A visão que se 
tinha do artigo de Alexandre Gali era que algumas vantagens eram fornecidas na 
doação da medida. Ela possibilitava estatísticas mais exatas sobre os conhecimentos 
das crianças nas escolas em todo o país; favorecia ainda a fixação e aperfeiçoamento 
do trabalho de inspeção escolar; ações governamentais flexibilizadas pela rapidez e 
exatidão das estatísticas; e ainda a melhoria geral da técnica do professor, e, como 
consequência, aumento da produção escolar.

O autor deixa bem claro a intencionalidade de fornecer subsídios práticos de 
controle por parte do professor. Seria possível através da técnica, que inspetores 
e diretores tivessem controle dos progressos ou atrasos dos estudantes, podendo 
assim formar uma padronização das formas de aprender.

São utilizados como modelos para as escolas trabalhos de T. Simon, da 
Sociedade Alfred Binet de Paris, sobre Testes e Inteligência. Podemos perceber 
que estes rumos tomados pela educação brasileira, com a utilização de métodos de 
medida e de testes importados, permitiram que se fundamentasse uma pedagogia 
centrada na objetividade, na técnica e transformando o uso de testes em padrões 
fixos.

Todas essas inovações levaram a marca reformista do novo, tanto nas 
orientações pedagógicas dadas aos professores quanto no suporte do material. A 
maioria dos participantes do Manifesto dos Pioneiros se identificaram com as ideias 
propostas pelo Liberalismo de Dewey. Esses educadores renovadores pregavam a 
laicidade, ou seja, a autonomia no tratamento eclesiástico. Todas as idealizações 

A avaliação deve partir antes de tudo dos questionamentos. Hoffmann (1996, p. 29) 
aponta alguns questionamentos que devem ser levados em conta. São eles: Devem-
se avaliar os estudantes através de notas, conceitos ou pareceres descritivos? Como 
se elaboram instrumentos precisos de avaliação (testes, provas)? De que forma pode 
ser estabelecida critérios de avaliação precisos, levando-se em conta “o todo” do 
estudante? Como atribuir notas aos estudantes considerando-se os resultados do 
bimestre e o da recuperação? Em que condições um estudante deve ser reprovado? 
Quais são os critérios para avaliação de tarefas?
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programadas para um mundo novo trouxeram destaques para que se formassem as 
bases e diretrizes da educação (MATE , 2002).

Acentuando o destaque da Pedagogia Renovada, está a visão de aprendizagem 
que o grupo pregava. Libâneo (1994, p. 66) comenta que o professor não ensina; 
antes, ajuda o aluno a aprender. O autor, ainda faz uma ressalva quanto aos aspectos 
negativos, devido à falta de conhecimentos das pedagogias e diferenciação no uso 
das técnicas. Segundo ele, os trabalhos de grupos, estudos dirigidos, discussões, 
estudos dos meios entre outros, de certo modo inovadores, não levaram em conta 
seu objetivo principal que é levar o estudante a pensar, a raciocinar cientificamente, 
a desenvolver sua capacidade de reflexão e a independência de pensamento. Com 
isso, as comprovações dos resultados do ensino e da aprendizagem eram feitas da 
mesma forma praticada no ensino tradicional, pelo acúmulo de matéria decorada 
(LIBÂNEO, 1994).

Como percebemos através destas informações, a avaliação não conseguiu 
acompanhar a mesma progressão das técnicas e dos modelos renovadores da 
Escola Nova, escola que serviu de modelo para os educadores do movimento do 
Manifesto dos Pioneiros.

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova deu importante passo rumo 
à reconstrução educacional no Brasil. Como foi apresentado inicialmente, o 
movimento de reforma por uma escola nova não culminou instantaneamente em 
uma reforma. O movimento serviu para a inauguração de uma série de combates e 
ideias, agitando o ambiente das primeiras reformas para uma nova direção.

O que mudou nos rumos da educação foi à visão social da escola. A educação 
deve favorecer, sobretudo, ao social. A escola pública ganha privilégios e o Estado é 
responsável em assegurar que todos os cidadãos tenham acesso a ela, pois a educação 
é o direito biológico, ou seja, natural de cada cidadão. O movimento também se fez 
em reação as tendências intelectuais e verbalistas da escola tradicional.

O fato mais importante da reconstrução educacional foi à elaboração de um 
plano educacional e a declaração dos direitos do homem à educação. A constituição 
elaborou um capítulo destinado à educação, assegurando assim que o movimento 
ganhasse forças. A partir de então, a educação foi ganhando bases de sustentação 
institucional, com novos programas educacionais de interesse público. 
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As Leis, que hoje garantem a sustentabilidade educacional no país, são frutos 
de uma importante luta iniciada com o Manifesto dos Pioneiros da Educação. É 
inegável a grande contribuição para a educação e, sobretudo, para a formação de 
educadores que se encontravam esquecidos no processo educacional. O professor 
era cobrado por apresentar uma boa postura, incentivador, a competência técnica 
era testada pelos conhecimentos de Biologia e Psicologia, porém, tinha a capacidade 
de compreender os estudantes, e de ser generalista (VIDAL, 2003). 

Se recordarmos a História da Educação, entenderemos que as políticas 
educacionais estavam voltadas para a Universidade. A educação atendia aos 
interesses das elites que formavam uma minoria privilegiada. É bem verdade que 
o novo modelo de educação necessitaria de profissionais capacitados e com a 
proposta de um ensino voltado para as massas populares; os professores deveriam 
adquirir conhecimentos necessários para uma prática compatível com essa nova 
educação.

A Avaliação na Pedagogia Tecnicista 

A Pedagogia Tecnicista está apoiada na Teoria Behaviorista da aprendizagem 
e na abordagem sistêmica do ensino (LIBANÊO, 1994). A teoria Behaviorista centrada 
na figura dos comportamentalistas ou behaviorista considera a experiência ou a 
experimentação planejada como a base do conhecimento. Segundo Mizukam, (1986, 
p. 19) “para os behavioristas o conhecimento é o resultado direto da experiência”.

 No Brasil, o aspecto técnico está relacionado à abordagem comportamentalista 
do ensino que segue a linha de pensamento behaviorista. Destacamos a visão de 
ensino aprendizagem e avaliação aceita pelos behavioristas. Temos Skinner como 
maior representante desse pensamento.

Para Skinner (1978, p. 110), “não se aprende por exercício da prática”. Por 
isso, ensinar de modo que os estudantes aprendam e assegurar a aquisição do 
comportamento, mediante o controle sistemático daquilo que buscamos ensinar 
é de responsabilidade do professor. A avaliação neste sentido comportamentalista 
está diretamente ligada aos objetivos estabelecidos. 
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Os estudantes nesta abordagem, de acordo com o pensamento behaviorista, 
devem seguir o seu ritmo próprio de progressão. Em compassos distanciados e sem 
erros, a avaliação tem o papel de constatar se o estudante aprendeu e atingiu os 
objetivos propostos. É verificado também, se todo o programa produzido para a 
aprendizagem foi satisfatória e adequada para os objetivos estabelecidos.

A avaliação da aprendizagem também obtém um caráter iniciador na 
abordagem comportamentalista. Essa avaliação consiste de uma pré-testagem dos 
conhecimentos prévios dos estudantes. Logo em seguida, esses dados devem ser 
analisados de maneira que as próximas etapas a serem trabalhadas no processo de 
ensino aprendizagem, estarão relacionadas em um plano que abrangerão  todos os 
conhecimentos obtidos.

A avaliação é realizada nas três etapas do processo de ensino. A primeira 
etapa é identificação dos conhecimentos prévios obtidos na pré-testagem no início 
do processo educacional. Na segunda etapa a avaliação é feita no decorrer do 
processo, possibilitando fornecer um reforço para alguma irregularidade que possa 
ter ocorrido mediante os objetivos traçados. Funciona também como controle dos 
objetivos e das medidas adotadas. É necessário que ocorra este controle durante o 
processo para que se possa ter conhecimentos dos resultados do comportamento 
dos estudantes em função do bom andamento do processo. A terceira etapa 
da avaliação ocorre no final do processo com a finalidade de conhecer se os 
comportamentos finais desejados foram adquiridos pelos educandos.

Skinner (1978) reforça que os estudantes devem ser encorajados a explorar, 
a fazer perguntas, a trabalhar, a estudar independente, para serem criativos. Na 
pedagogia tecnicista no Brasil, houve uma orientação educacional que favoreceu 
a influência econômica, política e ideológica do regime militar. Toda a orientação 
educacional ganhou caráter técnico e meramente instrumental. Foi adotado o 
modelo de racionalização do ensino, com uso de meios e técnicas mais eficazes.

Segundo Libâneo (1994), o sistema de instrução se compôs das seguintes 
etapas: 

•	  Especificação de objetivos instrucionais operacionalizados: essa etapa 
consiste de uma análise da situação geral que deverá constar os objetivos a 
serem trabalhados;
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•	 Avaliação prévia dos estudantes para estabelecer pré-requisitos para 
alcançar os objetivos: nesta fase observamos o modelo behaviorista de 
Skinner da abordagem comportamentalista. São traçados tudo aquilo 
que deverá ser feito durante o processo e também dos objetivos a serem 
alcançados;

•	 Ensino ou organização das experiências de aprendizagem: temos nessa 
etapa o processo em si. Neste momento, as experiências e o ensino irão fazer 
parte da aprendizagem do estudante;

•	 Avaliação dos estudantes relativa ao que se propôs nos objetivos iniciais: 
essa é a fase final do processo. É o momento de avaliação de todo o processo, 
no qual estão relacionadas todas as estratégias e metas traçadas para que se 
chegue a um objetivo final. Esse modelo de avaliação tecnicista se mostrou 
eficiente, pois considera o ensino em todo seu processo, levando em conta 
também os conhecimentos adquiridos pelos estudantes e que servem de 
base para que metas devem ser traçadas.

Em nova caracterização desse modelo de instrução, resultou em uma 
simplificação. Segundo Libâneo (1994, p. 68), “a fórmula simplificada consta de 
objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação”. Como executor de todas as ações de 
planejamento, de previsão e de controle fica assegurado ao professor. 

Em relação aos materiais didáticos, boa parte deles estão sendo utilizados 
nas escolas e elaborados com base na tecnologia da instrução e a avaliação, e  estão 
extremamente ligada a esse modelo instrucional. Os livros trazem um roteiro de 
estudos incluindo objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação que seguem um 
modelo de aprendizagem tecnicista, voltado para a padronização do ensino.

Atualmente, o modelo tecnicista de prática avaliativa é muito utilizado em 
nossas escolas. Considerando que não é possível se desvincular dessa prática, o que 
muitos professores vêm fazendo uma verdadeira cópia desta prática avaliativa, as 
instruções que chegam advindas de outros contextos são incorporadas às aulas sem 
qualquer análise crítica destas instruções.  Isso reflete algo ainda mais perigoso, que 
é a negação de sua prática dentro do projeto escolar por parte do professor.
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 A Avaliação na Pedagogia Libertadora

A Pedagogia Libertadora foi um dos movimentos educacionais de adultos, 
que surgiu por volta dos anos 60, aqui no Brasil. Esse movimento gerou ideias 
pedagógicas e práticas educacionais de educação popular, configurando a tendência 
que veio a ser denominada de Pedagogia Libertadora ou Libertária.

Esse modelo de prática pedagógica estava voltado para o pensamento 
progressista que tinham alguns estudiosos e militantes políticos do movimento. 
Preocuparam-se em formular propostas e desenvolver estudos no sentido de tornar 
possível uma escola articulada com os interesses concretos do povo (LIBÂNEO,1994).

Segundo Streck (1994), a educação popular lembra as iniciativas de um povo 
que resiste, se organiza e aprende, geralmente ao lado ou contra o poder constituído. 
Por outro lado, ele atenta para uma pequena distinção entre educação popular e a 
libertadora que não deve ser confundida na prática.

A pedagogia libertadora foi sobretudo, uma tendência pedagógica 
progressista em favor da superação das desigualdades sociais decorrente das 
formas sociais capitalistas de organização da sociedade, e tem o educador Paulo 
Freire como um dos maiores representantes dessa tendência.

Temos na orientação do trabalho escolar, o papel significante do professor 
que se põe diante de uma classe, com a tarefa de orientar a aprendizagem dos 
estudantes. Segundo Freire (1996, p. 105), “... a liberdade amadurece no confronto 
com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, 
do professor e do Estado”. 

Destacamos a presença do professor extremamente necessária para uma 
prática educativa libertária, que busque a discussão, o diálogo na superação das 
desigualdades sociais, muito presente em uma sociedade capitalista. A atividade 
escolar centrada na discussão de temas sociais e políticos, e centrado também na 
realidade social onde o professor e estudantes analisam problemas e realidades 
do meio socioeconômico e cultural da comunidade local com seus recursos e 
necessidades, canalizam ações para uma prática de ensino coletivo.



Avaliação Institucional do Ensino-Aprendizagem36

A avaliação na Pedagogia Libertadora ganha um caráter coletivo. O modelo 
que mais se enquadra nesta prática de educação é a avaliação em grupo e a 
autoavaliação. Para que sejam incorporados todos os aspectos que fazem parte 
desse processo de aprendizagem é necessário que se realizem discussões, relatos 
de experiências vividas pelos estudantes, assembleias, pesquisas, trabalho de grupo 
entre outros. Esses conjuntos de ações podem vir a ser sistematizados de modo que, 
os conhecimentos adquiridos sejam melhor assimilados.

A autoavaliação contínua é necessária para que se mantenha um autocontrole, 
por parte dos estudantes, de seus progressos ou dificuldades a serem superadas. 
Hoffmann (1993, p. 18 ) afirma que: 

Posturas de abertura dos grupos às discussões pressupõem 
fundamentalmente o respeito aos professores na condução dos 
trabalhos. Compreendê-los em suas formas de perceber a avaliação 
através das situações vividas, de sua formação pessoal e profissional.

Nesse sentido, em sintonia com os pressupostos teóricos de Piaget e 
Vygotsky sobre mediação, o processo de avaliação mediadora Hoffmann (2012), tem 
justamente por intenção promover melhores oportunidades de desenvolvimento 
aos estudantes e uma reflexão crítica da ação pedagógica, partindo de desafios 
intelectuais permanentes e de relações afetivas equilibradas.

 
A Pedagogia Libertadora foi empregada com êxito em vários setores dos 

movimentos sociais, como sindicatos, associações de bairros, comunidades religiosas. 
Os interesses destes grupos estavam especificamente ligados aos interesses 
populares. A prática educacional deste modelo de pedagogia libertária aplicada nas 
escolas públicas de 1º grau através de seus representantes, não chegou a formular 
uma orientação pedagógico-didática especificamente escolar, compatível com a 
idade, o desenvolvimento mental e as características de aprendizagem das crianças 
e jovens.

A avaliação,  no sentido libertador,  não é validada entre as classes de 
estudantes mais jovens, visto a pequena quantidade de conhecimentos obtidos e 
também por causa dos seus interesses estarem desligados do social, mas a prática 
avaliativa fica mais reforçada com a implementação de novas práticas sociais dentro 
do ambiente escolar. 
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A Avaliação na Pedagogia Histórico-Crítica

Pedagogia Histórico-Crítica, conhecida como Pedagogia Crítico-Social dos 
Conteúdos e também denominada apenas como Pedagogia Crítica, teve seu início 
nos movimentos educacionais durante os anos 60, justamente com a Pedagogia 
Libertadora. 

A Pedagogia Histórico-Crítica diferenciou-se da Pedagogia Libertadora pelo 
modo como sistematizou a sua prática educacional. Ao contrário da Pedagogia 
Libertadora, a escola pública cumpre a função de assegurar a difusão dos 
conhecimentos a todos, como condição para a efetiva participação do povo nas 
lutas sociais. Ela considera desnecessária a problemática social cotidiana como 
conteúdo escolar.

A prática educacional da Pedagogia Histórico-Crítica considera que somente 
com o domínio dos conhecimentos, habilidades e capacidades mentais podem os 
estudantes organizar, interpretar e reelaborar as suas experiências de vida em função 
dos interesses de classe. Os conhecimentos sistematizados devem ser confrontados 
com as experiências socioculturais e a vida concreta dos estudantes, como meio de 
aprendizagem e melhor solidez na assimilação dos conteúdos.

Libâneo (1994) descreve o ensino nessa tendência como uma mediação de 
objetivos-conteúdos-métodos que irá assegurar o encontro formativo entre os 
estudantes e os conteúdos escolares, que é o fator decisivo da aprendizagem.

Já Streck (1994), que segue o pensamento do pedagogo e escritor brasileiro 
Paulo Freire, atenta-nos para a prática educativa construída a partir da visão de 
pessoa. Ele afirma que as concepções são variadas, pois há um conflito entre essência 
e existência, esse conflito se prolonga na pedagogia, onde há uma discussão entre 
educação tradicional e educação moderna.

A pedagogia Histórico-Crítica se consolidou também por tentar sintetizar 
a pedagogia da essência, que fundamenta a tendência tradicional e a pedagogia 
da existência, que fundamenta a prática do saber científico nas suas tendências 
psicopedagógicas, tecnicista e tecnológica. Em síntese, ela fundamenta o saber 
crítico, comunicativo e interativo (VIDAL, 2003).
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Na Pedagogia Histórico- Crítica tenta ir além das teorias não- críticas, que 
não reconhecem as contradições da sociedade, bem como das teorias crítico-
reprodutivistas, que reificam a estrutura social e não dão espaço para mudanças. 
(idem, p. 26).

Em relação à avaliação da aprendizagem na Pedagogia Histórico-Crítica, ela 
tem caráter formativo, pois é voltada para a formação do estudante em sua totalidade, 
para o desenvolvimento de suas capacidades que são construídas socialmente e no 
próprio processo de aprendizagem.

A avaliação que cumpre todas as exigências e interesses sociais deve ter 
caráter processual, ou seja, ela deve proporcionar aos estudantes a consciência 
crítica diante das realidades sociais e dos conteúdos científicos, atribuídos na prática 
educacional durante o processo de ensino. Essa prática avaliativa deve permanecer 
a cada nova etapa da educação.

Na Pedagogia Histórico-Crítica não há um modelo padrão de avaliação 
portanto, é mais comum a utilização diversificada de práticas avaliativas para o 
ensino aprendizagem. Cada tipo de prova, teste ou qualquer outro recurso que 
comprove eficácia e clareza das informações será de grande valor.

A autoavaliação seria outro meio de captação dessas informações. A sociedade 
é diversificada em sua organização, e partindo dessa concepção, cada membro 
dessa sociedade tem função ativa na transformação da sociedade. Com isso, a 
autoavaliação tem caráter essencial na descoberta desta transformação individual 
que reflete a consciência crítica dos estudantes em assumir a luta pelo social.

Atualmente, no Brasil, estamos passando pela difícil tarefa de superar as 
novas exigências de um ensino que prima pela qualidade na prática avaliativa e 
ações educativas mais firmes. Temos uma sociedade constantemente em  evolução 
e que tem na educação, a maior parceira para a busca de aprimoramento do ser 
humano.

A comunicação e o diálogo se fazem necessário para que sejam traçados 
objetivos e soluções para os problemas da realidade. Ao contrário ao nosso 
ensino que ainda conserva o modo capitalista de ensinar, buscamos um ambiente 
democrático, no qual o ser humano questione criticamente a sua realidade e sua 
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vivência com outras pessoas dentro da sociedade.

A avaliação faz parte do cotidiano dos professores, uma vez que, tem por 
objetivo verificar e qualificar os resultados obtidos durante o processo de ensino e 
aprendizagem. Esses resultados têm a finalidade de constatar as dificuldades e os 
progressos dos estudantes e aperfeiçoar o docente em sua prática. A realização dessa 
tarefa e o êxito dos resultados dependem do diálogo entre docentes e discentes.

As avaliações no sistema educacional brasileiro 

 Desde 1990 a política de avaliação tem sido estabelecida na Educação a partir 
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). No decorrer dos anos foram 
criados vários exames para avaliar os estudantes e as instituições, com a finalidade 
de mensurar o desenvolvimento educacional.

De acordo com Libâneo (2001), a década de 1990 marcou o momento inicial de 
implantação dos Sistemas de Avaliação que hoje, se consolidaram e são importantes 
ferramentas nas definições das políticas educacionais públicas do Brasil. Além 
dos Sistemas Nacionais de Avaliação (como SAEB, Prova Brasil, ENEM e ENADE), 
as administrações estaduais e municipais também têm realizado seus próprios 
sistemas, uma vez que, com tais instrumentos, é possível conhecer melhor em que 
patamares de aprendizagem situam-se nossas crianças e jovens nos diversos níveis 
educacionais. A análise dos resultados obtidos permite aos gestores da educação, 
definir projetos e programas que possam enfrentar e superar os eventuais problemas 
detectados nas avaliações.

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB tem como 
objetivo a reformulação das políticas públicas para identificar os problemas do 
ensino, e identificar os fatores que influenciam o desempenho dos estudantes. O 
SAEB são avaliações aplicadas tanto para a rede pública como privada, constituído 
por disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, para estudantes do 5º ao 9º 
ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, com a finalidade de avaliar o 

Você vai agora conhecer como se deu o sistema de avaliação educacional brasileiro 
para compreender melhor o sistema avaliativo vigente em nossa realidade escolar.
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desempenho dos estudantes.

A Provinha Brasil foi implantada em 2008, com a finalidade de avaliar o nível 
de alfabetização das crianças, após o segundo ano de ingresso na escola, a criança 
faz os exames para testar a leitura e escrita. Essas avaliações orientam os gestores 
educacionais a traçarem estratégias e ações para melhorar o ensino e aprendizagem.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) para testar o nível de aprendizado dos 
estudantes que concluíram o ensino médio no Brasil. A criação deste programa foi 
intencionado para criar políticas públicas de educação para o Ensino Médio. A partir 
de 2009, foi utilizado para seleção do ensino superior.

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) avalia o 
rendimento dos estudantes dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, 
em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. 
Foi aplicado pela primeira vez em 2004, cujo objetivo é avaliar os estudantes da 
graduação, integrando o Sistema Nacional de Avaliação (SINAES), no qual é formado 
para avaliar o ensino em relação ao desempenho dos estudantes, o corpo docente, 
os gestores, a estrutura, a pesquisa e a extensão. Os indivíduos que participam 
do ENADE são concluintes e ingressantes, as avaliações são de formação geral e 
formação específica. Nesse processo de avaliação as instituições passam por três 
tipos de avaliações:

Autorização dos cursos, na qual são escolhidos dois avaliadores do MEC 
que irão avaliar algumas especificidades como: a CPA da IES, o projeto didático 
pedagógico, corpo docente, corpo discente, corpo administrativo e a infraestrutura. 
Quanto ao reconhecimento é feito uma segunda avaliação com a finalidade de 
verificar se as propostas foram atendidas, e a renovação do conhecimento é feita a 
cada três anos.

O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), 
foi implementado em 1992, pela Secretaria da Educação (SEDUC), com o objetivo 
de promover um ensino de qualidade e equânime para todos os estudantes da rede 
pública do Estado. É caracterizada por ser uma avalição externa, participantes dessa 
avaliação são as escolas públicas avaliando os estudantes desde a alfabetização 
até o Ensino Médio. Os estudantes também respondem um questionário 
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socioeconômico,que visa conhecer o perfil dos envolvidos com o objetivo de buscar 
melhorias efetivas do sistema educacional público.

A avaliação institucional da escola básica é uma prática pouco consolidada, 
pois as avaliações externas promovidas pelos órgãos competentes como, por 
exemplo, o SAEB, PROVINHA BRASIL e do IDEB, são avaliações que tem o objetivo 
analisar os conhecimentos dos estudantes.

Essas avaliações não são aplicadas para identificar as fragilidades e 
potencialidade das escolas, e se identificadas alguma fragilidade deve ser traçado 
planos de ações com o intuito de melhorar. Quando proferimos a palavra avaliação 
pensamos em “valor” e ação. De acordo com Casali (2007, p. 10) define avaliação 
“de modo geral, como saber situar cotidianamente, numa certa ordem hierárquica, 
o valor de algo enquanto meio (mediação) para a realização da vida dos sujeitos em 
questão, no contexto dos valores culturais e no limite dos valores universais”.

O autor menciona que avaliar é atribuir um valor, um meio de mensurar 
a vida dos indivíduos em relação aos valores culturais. Os processos avaliativos 
são exigentes com os resultados do desempenho dos estudantes e também com 
o desempenho das escolas. Portanto, na contemporaneidade avaliação se dá no 
âmbito dos sistemas educacionais, nas escolas e nas salas de aula.

Em relação à avaliação educacional é vista numa perspectiva sociológica. De 
acordo com Afonso ( 2003, p. 43), “a escola é confrontada com dimensões éticas, 
simbólicas, políticas, sociais e pedagógicas que devem ser consideradas como um 
todo por quem tem especiais responsabilidades na administração da educação, 
quer em nível do Estado, quer em nível municipal e local, quer em nível da própria 
unidade escolar”.

A escola quando avaliada deve entender que é de caráter formativo. O 
Estado tem o papel de avaliador externo com o objetivo de monitorar e credenciar. 
As avaliações das escolas é uma tarefa difícil e extensa e chega até mesmo ser 
conflituosa, porém as instituições escolares são organizações, e o poder é inerente a 
elas e ao modificar esse poder, interferimos nos interesses e objetivos da comunidade 
escolar.
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As escolas a cada dia são denominadas de centros de aprendizagem, 
consideradas como organizações não podem ficar indiferentes às transformações 
que possam vir a ocorrer, seja de caráter econômico, político, científico pedagógico e 
legal. Portanto, a escola deve ser analisada como um todo e não de forma individual, 
pois segundo Rocha (1999), a necessidade de avaliá-las é devido a um conjunto de 
razões:

Em relação às razões de ordem socioeconômica, o Estado deve avaliar 
a economia de recursos financeiros para gastos públicos; a democratização da 
sociedade e participação no processo social em especial no campo da educação. 
Fazer comparação entre escolas com os resultados, sejam positivos ou negativos 
exposto pela mídia, que muitas vezes não condizente com a realidade das escolas.

Outra razão está ligada a ordem político-administrativa, as escolas têm a 
função de diminuir as desigualdades sociais, com isso há mais investimentos por 
parte do poder público, e em troca cobram das escolas justificação dos gastos. 
A partir dos anos 90 com a democratização houve o aumento da autonomia das 
escolas, pois o Estado apresenta falta de eficácia no sistema educacional e com 
isso passam a controlar o desempenho das escolas cobrando efetividade da ação 
educativa principalmente das escolas públicas.

Outra razão também a ser analisada é a de ordem científico-pedagógica, 
devem ser explicadas as diferenças em relação à qualidade entre as escolas, o ensino 
centrado no estudante e outro centrado na escola, e a falta de eficácia das reformas 
educacionais. Avaliação da escola de forma crescente, com estratégias inovadoras 
nas transformações no âmbito escolar.

A avaliação da educação tem tido uma evolução, passaram a dar mais 
atenção aos fatores relacionados aos objetivos educacionais, visando melhorar a 
qualidade das práticas educativas e os resultados.

A partir da LDBEN 9.394/96 dentro da razão da ordem legal foi dada as escolas 
autonomia e a necessidade de avaliação. A escola pode junto com a comunidade 
escolar fazer a autoavaliação com a finalidade de identificar seus pontos positivos 
e negativos, isso lhes dá a possibilidade de auxiliar na elaboração de planos de 
intervenção para o aperfeiçoamento. A escola quando realiza o processo de avaliação 
é fundamental que ocorra uma análise tanto qualitativa como quantitativa.
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Os docentes precisam de uma atitude para desenvolver às práticas 
pedagógicas, de modo que traga inovação no ensino e aumente a qualidade de 
ensino. “(...) conceber e nomear o “fazer testes”, o dar notas por avaliação é uma atitude 
simplista e ingênua: Significa reduzir o processo avaliativo, de acompanhamento e 
ação com base na reflexão, a poucos instrumentos auxiliares desse processo, como 
se nomeássemos por bisturi um procedimento cirúrgico” (HOFFMAM, 2000. p. 51).

A avaliação na LDB

Ao se falar em avaliação devemos nos reportar ao aspecto legal de sua 
existência no sistema educacional e a sua observação pedagógica na sala de aula 
pelos docentes e seus discentes, como forma de implementação da melhoria da 
qualidade do ensino vigente. Em se tratando do aspecto legal da avaliação, na atual 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), encontramos sua caracterização 
no capítulo II – Da educação básica - Seção I - Das disposições gerais – Art. 24 V. a, 
b, c, d, e. Neste artigo, transcrito, in verbis, abaixo, observamos que:

É possível perceber de imediato um cuidado do legislador em registrar que 
os aspectos qualitativos da educação deverão preponderar sob um sistema mais 
rígido de teor quantitativo. Infelizmente , quando nos debruçamos sobre a prática 
avaliativa, ainda encontramos educadores que massacram seus educandos com os 
seus procedimentos avaliativos descontextualizados da realidade legal e muito mais 
do que foi ensinado em sala de aula.

A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

a)  Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais;
b) Possibilidade e 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 com êxito;
e)  Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos.
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Segundo Freire (1996), a ação educativa deve ser um ato de libertação do 
ser humano e sua humanização. Assim, ele deve ser percebido como ser inacabado, 
em processo permanente de aprendizagem e de formação integral. O procedimento 
pedagógico em busca de compreensão de suas competências e habilidades deve 
respeitar toda uma trajetória pessoal e individual de aquisição de conhecimentos.

Sabemos que a escola já não é mais o único local de aquisição de 
conhecimentos, embora seja seu espaço de síntese, os saberes científicos convivem 
com os saberes de experiências e com as múltiplas vivências do educando. É papel 
da instituição de ensino, em qualquer grau de sua atuação educativa, adequar-se a 
uma nova realidade avaliativa, aproveitando todas as aprendizagens do educando e 
aperfeiçoando seu processo formativo, da melhor maneira possível.

Durante a prática pedagógica muitos educadores se esquecem de refletir 
sobre o aspecto legal da avaliação e deixam de oferecer as oportunidades devidas 
de melhoria do desempenho escolar, em nome de um conselho árido de qualidade 
do ensino. Neste aspecto, considerações mais teóricas devem ser traçadas para 
definir, se qualidade significa reprovação e que critérios devem ser apresentados 
para garantir à regularidade da aprovação.

Pela visão do legislador a avaliação do rendimento escolar é ampla, 
processual, contínua e democrática, associando instrumentos e concepções que 
possam motivar a aprendizagem significativa. Assim, mais do que explicar provas e 
corrigi-las, o educador deve ser um profissional reflexivo de sua prática, auxiliando 
seus educandos a alcançarem patamares mais elevados de seu processo de ensino 
e aprendizagem.

 

Ao lermos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), encontramos 
de forma imediata a preocupação com os procedimentos avaliativos para gerar a 
avaliação do rendimento escolar. Neste célebre documento do sistema educacional 
brasileiro, de caráter unificador das práticas docentes, verificamos que as etapas 
de avaliação estão representadas na forma de ciclos, ajudando na compreensão 
pedagógica e psicológica do ato de aprender, respeitando-se as individualidades e 
as diversidades culturais dos educandos.



Avaliação Institucional do Ensino-Aprendizagem 45

A avaliação para o professor serve de reflexão contínua sobre a prática 
docente, já para o estudante é a forma do mesmo perceber suas dificuldades e 
a partir daí definir prioridades na aprendizagem. A escola em relação à avaliação 
define prioridades na aprendizagem. Para que a tarefa educativa tenha sucesso, 
ajustes diários em relação ao ensino devem ser executados de forma sistematizada, 
durante todo o processo de ensino e aprendizagem.

O professor utiliza a avaliação diagnóstica com o objetivo de auxiliá-lo a 
colocar em prática seu planejamento de forma adequada. Para que o professor se 
planeje, esse processo deve ser realizado com uma avaliação inicial e uma avalição no 
final do processo. No entanto, o professor conseguirá verificar o nível de dificuldade 
para um determinado conteúdo e com isso poderá estruturar sua programação. Na 
avaliação final, o professor pode verificar se os estudantes aprenderam o conteúdo 
disponibilizado e os estudantes terão a oportunidade de avaliar seu aprendizado.

O tema avaliação nos PCN’s é compreendido como elemento integrador 
entre a aprendizagem e o ensino, cujo objetivo é orientar o estudante para que 
ele aprenda de forma satisfatória. O professor ao perceber que um estudante não 
domina a escrita para expor seus pensamentos, mas consegue verbalizá-los deve 
realizar a avaliação por meio de observação, acompanhando todo o processo de 
aprendizagem. Se os conteúdos forem explanados de forma clara os estudantes com 
o auxílio do professor desenvolverão estratégias pessoais e recursos para vencer as 
dificuldades.

Quando se pensa em avaliação, logo vem em nossas mentes, aprovação 
ou reprovação, no âmbito escolar é uma decisão pedagógica que tem o objetivo 
de garantir as melhores condições de aprendizagem dos estudantes. O professor 
deverá analisar se o estudante tem condições para passar para o próximo ciclo, isso 
não significa que a reprovação ocorra com a intenção de castigar o estudante, mas 
a intenção é que o estudante não venha a fracassar em sua escolaridade continuada.

Já houve muita discussão em relação ao alto índice de repetência em nosso 
país, foi caracterizado como fracasso do sistema público de ensino, portanto, isso 
tem aborrecido muito a classe dos educadores e dos políticos. Entretanto, o ensino 
e aprendizagem são vistos como uma educação de má qualidade, na qual o sistema 
educacional não consegue solucionar, com isso a culpa é atribuída somente aos 
estudantes e não ao sistema educacional.
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As funções e categorias da avaliação 

Permitir a produção de um retrato de como está a qualidade da educação 
em determinado momento para que, a partir da análise desta imagem, seja possível 
construir diagnósticos e projetar soluções que possibilitem melhorar a qualidade do 
ensino é algo que pode ser possibilitado pela avaliação educacional.

Dessa forma, a avaliação deve ser inicialmente percebida como um instrumento 
para medir o desempenho e, a partir disto permitir a formação de um juízo de valor 
sobre o que foi observado nessa medição.

No momento em que o educador tem esses elementos a mão, fica possível 
estabelecer as competências a serem desenvolvidas e aperfeiçoadas com o intuito 
de corrigir e melhorar as ações destinadas à melhoria da qualidade de ensino.

Nesse sentido, a principal finalidade da avaliação é servir como referência 
do aproveitamento educacional dos estudantes avaliados. A partir dos resultados 
e das comparações realizadas, será possível traçar um diagnóstico da situação e 
da evolução do ensino oferecido, apurando-se assim, eventuais eficiências ou 
deficiências e os problemas a serem enfrentados com a adoção de novas soluções, 
investimentos, capacitações de profissionais e abordagens nos campos pedagógico, 
administrativo, estrutural e organizacional.

Segundo Libâneo (2001), somente a partir desse tipo de abordagem dos 
resultados de uma avaliação, é possível elaborar soluções que passam pelas 
políticas públicas nacionais e locais, pelas adequações necessárias regionalmente 
ou localmente e por intervenções pontuais em problemas que venham a ser 
identificados em pequenos ambientes, como uma única unidade escolar, uma sala 
de aula ou mesmo com um único estudante.

Portanto, a avaliação deve ser considerada um instrumento de base que 
permite a formulação de soluções para adoção de medidas, efetivamente destinadas 
a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem.
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Funções da Avaliação: Diagnóstica, Formativa, Somativa e 
Emancipatória 

 
Não podemos deixar de enfatizar que nem sempre uma solução boa para 

uma escola é adequada para outra. Mas para perceber esta característica é possível 
contar com os resultados obtidos na avaliação, onde pretende conhecer melhor o 
perfil social, econômico e educacional de estudantes, professores, e dos gestores 
envolvidos. Somente a partir da análise aprofundada dos resultados das avaliações, 
é possível repensar práticas para reorientação de políticas públicas e ações locais na 
área educacional, sempre com os olhos voltados ao fortalecimento de trajetórias de 
aprendizagem bem-sucedidas.

Na prática educativa as funções da avaliação são segundo Libâneo (1994), 
as seguintes: definição dos significados sociais; funções sociais;  poder do controle; 
funções pedagógicas. Para o autor já mencionado, as funções pedagógicas são 
responsáveis pelos seguintes aspectos: deve ser criadora do ambiente escolar, deve 
produzir um bom diagnóstico da realidade de aprendizagem, deve orientar para a 
escolha de recurso para individualização da aprendizagem e deve proporcionar a 
garantia de aprendizagem satisfatória e eficaz.

Outra função muito significativa da avaliação é a sua capacidade de ser 
orientadora do processo de ensino, ao se ocupar com a base de prognóstico da 
aprendizagem e de realizar a ponderação do currículo social da instituição de 
ensino. Muitos educadores também consideram como significativa às funções de 
organização escolar, de projeção psicológica e de apoio da investigação pedagógica 
que a avaliação poderá oferecer, quer na sua dimensão escolar ou na sua dimensão 
educacional.

O uso que podemos fazer da avaliação, ainda que seus resultados sejam 
discutíveis, pretende nos mostrar a realidade de forma mais clara e concreta. Os dados 
obtidos e os instrumentais utilizados pelos educadores em suas práticas docentes 
servem para pensar, falar, planejar e fazer política educativa sobre educação, ensino 
e aprendizagem.

É também inegável que a avaliação cumpre também sua função seletiva e 
hierarquizadora em todos os níveis escolares, sendo muitas vezes, um instrumento 
de poder da instituição sobre os indivíduos regulando suas relações interpessoais. 
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Nesse sentido, os professores tem o poder de regular a conduta da classe, suas 
possíveis insubmissões, evidenciando seu controle e sua autoridade imposta.

Conforme Libâneo (1994), a avaliação se desenvolve nos diferentes momentos 
do processo de ensino e aprendizagem, com objetivos distintos e pode ser tipificada 
em três modalidades específicas: Avaliação diagnóstica (usada no início do 
processo, para verificar os conhecimentos que os estudantes têm; os pré-requisitos 
que os estudantes apresentam, e as particularidades dos mesmos / aplica-se este 
tipo de avaliação no início de uma unidade, semestre ou ano letivo). Avaliação 
formativa (é aplicada ao longo do processo de ensino e aprendizagem e tem os 
propósitos de informar o professor e localizar as deficiências na organização de 
ensino) e a Avaliação somativa (é o tipo de avaliação feita ao final de um processo, 
um módulo, uma unidade, um curso).

Assim, podemos identificar como avaliação diagnóstica aquela que se presta 
a levantar as condições prévias em cima das quais deve planejar e trabalhar o 
processo educacional, a avaliação somativa faz o equivalente ao final do processo. É 
nela que serão tomados os dados que farão parte do panorama final da situação de 
aprendizagem alcançada pelos estudantes. Com isso, serve como informação para 
se reavaliar o que foi planejado.

Avaliação Formativa é toda prática de avaliação contínua que pretende 
contribuir para melhorar as aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro 
e qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação do ensino. Levam-se em 
consideração os propósitos estabelecidos por professores e estudantes para garantir 
a regulação das aprendizagens (PERRENOUD, 1999).

Outro tipo de avaliação que vem sendo descoberta pelos educadores é 
avaliação emancipatória, que pretende assegurar cada vez mais nas instituições, 
o caráter educativo da avaliação que se revela como meio de revisão das ações 
do professor, práticas de ensino, interação com os estudantes, de modo que tome 
decisões com maior conhecimento de causa.

Assim, este tipo de avaliação busca compreender que as decisões a serem 
tomadas mediante a ação avaliativa do professor refletem-se numa postura 
investigatória e que o resultado da investigação implica numa tomada de decisão 
que não deve ser superficial, mas sim, aprofundada e discutida.
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Nesse sentido, Libâneo (2001) descreve as principais características da 
avaliação emancipatória, informando que ela é uma  avaliação compreensiva e 
global do processo de ensino e aprendizagem.  Avaliação democrática em que 
os resultados da avaliação são discutidos e negociados entre os participantes do 
trabalho escolar. A autoavaliação, mediante um processo reflexivo rigoroso de 
planejamento, observação, análise, reflexão e planejamento, em que o professor é 
também um investigador.  

O paradigma de avaliação emancipatória tem a sua construção inspirada em 
três vertentes teóricas e metodológicas: a primeira se caracteriza como “avaliação 
Democrática”, a segunda é a “Crítica Institucional e a Criação Coletiva” e a terceira é 
a “Pesquisa participante”.

Como podemos identificar, deve haver uma estreita relação entre os objetivos, 
as finalidades e os tipos de avaliação que os educadores utilizam e os resultados que 
desejam alcançar; no entanto, estas situações estão também estreitamente ligadas 
aos instrumentos avaliativos que são selecionados e apropriados aos conteúdos em 
estudo.

Para que a avaliação não assuma uma função meramente seletiva, uma 
função de exclusão daqueles que costumam serem rotulados “menos capazes, com 
problemas familiares, com problemas de aprendizagem, sem vontade de estudar, 
sem assistência familiar” e muitos outros termos parecidos, os instrumentos 
avaliativos são de suma importância.

De acordo com Luckesi (2001) a avaliação que se pratica na escola é ainda 
avaliação da culpa. Aponta que as notas são usadas para fundamentar necessidades 
de classificação de estudantes, na qual são comparados desempenhos e não objetivos 
que se deseja atingir. E ainda acrescenta que os currículos de nossas escolas têm 
sido propostos para atender a massificação do ensino. Não se planeja para cada 
estudante, mas para muitas turmas de estudantes numa hierarquia de séries, por 
idades, mas esperamos de uma classe com 30 ou mais de 40 estudantes, uma única 
resposta certa.

Para se efetivar a avaliação formativa não pode reduzir a uma verificação 
como produto final da aprendizagem, ela precisa acontecer durante todo o processo 
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de ensino  aprendizagem e não somente em dias previamente estabelecidos. Não 
podemos acreditar que só avaliamos quando acontece a verificação formal somativa, 
ou seja, quando escolhemos os instrumentos (na maioria das vezes provas), os 
aplicamos e lhes atribuímos pontos. Geralmente, esses momentos estanques causam 
uma ruptura com o processo de ensino e de aprendizagem e dificilmente favorecem 
o desenvolvimento da avaliação formativa.

Ter a regulação como característica básica da avaliação formativa exige 
que tanto o professor quanto os estudantes participem de todo processo como 
sujeitos e, por isso mesmo, o estudante também deve adquirir consciência de seus 
acertos e erros, propor ações de superação e repensar sua forma de estudo junto 
ao professor. Desse modo, professores e estudantes devem registrar, desde o início, 
suas observações e impressões no sentido de indicar ajustes ou propostas para 
que as dificuldades detectadas sejam superadas. Instrumentos como observação e 
entrevista são fundamentais e o diálogo como metodologia de trabalho é condição 
básica.

Nesse contexto, implica examinar que a explicação sobre as causas do 
fracasso passará obviamente pela reflexão de como a escola explica e lida com 
as desigualdades reais, sendo que o universo da avaliação escolar é simbólico e 
instituído pela cultura da mensuração, legalizado pela linguagem jurídica dos 
regimentos escolares, que legalmente instituídos, funcionam como uma ampla rede 
e envolvem totalmente a escola. (LUDKE; ANDRÉ, 1986).

Assim, compreender as manifestações vivenciadas na prática avaliativa é ao 
mesmo tempo compreender aquilo que nela está oculto. É preciso refletir que o 
ato de acreditar que as notas ou conceitos possam por si só, explicar o rendimento 
do estudante e justificar uma decisão de aprovação ou retenção, sem que sejam 
analisados os processos de ensino e aprendizagem, as condições oferecidas para 
promover a aprendizagem do estudante, a relevância deste resultado na continuidade 
de estudos, é, sobretudo, tornar o processo avaliativo extremamente reducionista, 
reduzindo as possibilidades de professores e estudantes tornarem-se detentores de 
maiores conhecimentos sobre aprendizagem e ensino.

Desta forma, avaliar exige antes de tudo, definir aonde quer chegar, e  
estabelecer os critérios, para em seguida, escolher os procedimentos, inclusive 
aqueles referentes à coleta de dados, comparados e postos em cheque com o 
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contexto e a forma que foram produzidos.

Podemos destacar que o valor da avaliação encontra-se no fato do estudante 
poder tomar conhecimento de seus avanços e dificuldades. Cabe ao professor 
desafiá-lo a superar as dificuldades e continuar progredindo na construção dos 
conhecimentos. (LUCKESI, 1999).

Por isso, o uso de provas objetivas ou subjetivas, requer que o docente 
tenha a capacidade de compreender os resultados obtidos com sua aplicabilidade. 
Esperamos que os resultados qualitativos sejam preponderantes sobre os 
quantitativos, ressaltando que o instrumento é menor do que o seu resultado e 
maior em face do que poderá produzir na práxis docente, ou seja, a importância do 
instrumento será o de uso analítico de seus resultados.

Provas são muito mais do que instrumentos para “aprovar” ou “reprovar”. 
Prestam-se, primordialmente, a avaliação numérica e objetiva dos estudantes, 
possibilitando a identificação de talentos e o diagnóstico de deficiências, bem como 
a quantificação da dimensão dos talentos e da gravidade das deficiências.

Devemos compreender que graças às provas é possível obter preciosas 
informações sobre a estrutura cognitiva e epistemológica das pessoas examinadas, 
e assim, oferecer aos estudantes e a seus respectivos professores, toda a orientação 
necessária para o melhor aproveitamento e desenvolvimento de suas potencialidades, 
reforçando os pontos fracos e cultivando os pontos fortes.

Por isso, a aplicação de uma prova exige que o examinador atenda a 
determinados quesitos, tais como: o examinador deve ter bons valores éticos, bons 
conceitos pedagógicos e ainda compreensão das propriedades do instrumento de 
avaliação utilizado, a fim de que sua avaliação seja científica, unívoca e justa.

As provas continuam sendo os melhores instrumentos que existem para 
avaliação pedagógica e psicológica. Há abundantes evidências de que as avaliações 
subjetivas feitas por professores costumam ser impregnadas de elementos 
pessoais, em que a relação de empatia ou apatia com os estudantes acaba afetando 
drasticamente o julgamento do educador, levando-o a conclusões incorretas e 
pareceres iníquos.
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Em contraste a isso, as notas atribuídas com base em provas são muito 
imparciais e ainda por cima constituem documentos que podem ser futuramente 
examinados por especialistas, nos casos em que haja suspeitas sobre a equanimidade 
de uma avaliação. Assim, as provas objetivas ou subjetivas são francamente superiores 
a qualquer método subjetivo e não pode renunciar ao uso de provas, como se o mal 
estivesse nas provas em si, mas questionar a aplicabilidade de sua correta utilização 
por educadores e educandos na sala de aula e fora dela.   
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2
AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM

CONHECIMENTOS
Conhecer as questões que permeiam as práticas avaliativas dentro da instituição 

escolar, nos seus diferentes níveis, como também apontar possibilidades que 

possam contribuir para a concretização de aprendizagens mais significativas.

HABILIDADES
Identificar as formas de avaliações no âmbito escolar, seus sentidos e significados 

como prática formativa. 

ATITUDES
Analisar criticamente como se dá o processo de construção e prática avaliativa, 

a organização dos objetivos de aprendizagem, critérios utilizados para 
redimensionar a ação avaliativa a partir do desempenho dos estudantes.
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A importância do uso de critérios para avaliar 

A avaliação é sempre um ato difícil porque envolve maneiras de agir 
culturalmente estabelecidas, implicando incômodos inevitáveis como comparar, 
classificar, selecionar o objeto (ou ser humano) em análise.

Conforme De Borba; Ferri; Hostins (2007), tornar mínimo esse incômodo 
representa inverter a lógica, orientando a avaliação educativa no sentido de 
garantir a aprendizagem do estudante. “A avaliação é procedimento fundamental, 
indispensável e permanente, seja no diagnóstico sempre atualizado, seja no sentido 
da intervenção apropriada” (DEMO, 2003, p. 29).

A palavra “critério” vem do latim criterium e do grego kriterion que quer 
dizer discernir. Os critérios tornam as regras do jogo mais claras e podem ser mais 
adequados quanto maior for a relação entre professores e estudantes. 

Depresbiteris (2003) afirma que existe uma diferença entre medidas 
referenciadas à norma e medidas referenciadas ao critério. Apesar das duas 
serem extremamente importantes, apresentam finalidades diversas. Conforme o 
referido autor, a primeira tem o objetivo de verificar o desempenho de um estudante 
com relação ao de outros estudantes; a segunda, de constatar o desempenho de um 
estudante com relação a certos critérios ou desempenho padrão.

A medida referenciada à norma é mais adequada a sistemas de seleção 
e classificação de estudantes, cuja finalidade é indicar os mais aptos. Já a medida 
referenciada ao critério é mais adequada para avaliação em sala de aula, uma vez 
que, busca verificar o alcance de objetivos pelos estudantes, orientando-os sobre 
possíveis ações de melhoria, com relação aos comportamentos falhos e estimulando-
os em caso de sucesso.

As escalas descritivas, empregadas na avaliação criterial, comunicam aos 
estudantes seus avanços e dificuldades, orientam os planos de estudo, sinalizam o 
processo de aprendizagem próximo ou distante do padrão referente, considerado 
“ideal”. O conjunto referencial de critérios ampara o foco da avaliação e beneficia o 
processo de tomada de decisões.



Avaliação Institucional do Ensino-Aprendizagem56

Os critérios de avaliação, antecipadamente negociados, permitem ao 
professor acompanhar não só a atividade, mas a aprendizagem de seus estudantes, 
identificando, na complexidade do real, as aptidões que estão sendo construídas. Os 
registros desta ação são mais interpretativos, focalizando as múltiplas relações que 
interferem na aprendizagem dos educandos, seus avanços e dificuldades.

As autoras De Borba; Ferri; Hostins (2007, p.47), apresentam a importância da 
diferença entre os dois critérios para procedimento avaliativo:

Por essa razão, é importante que o professor saiba discernir os 
critérios de realização da atividade dos critérios de aprendizagem 
e manter o necessário equilíbrio entre eles. Critérios de realização 
da atividade – como, por exemplo, “fez afirmações e proposições 
lógicas”; “foi pontual na entrega dos trabalhos”; “resolveu as 
operações matemáticas”; “utilizou pontuação correta”; “atendeu 
às regras da ABNT” – são mais pontuais, isto é, buscam observar/
registrar, de maneira mais imediata, o domínio, pelo aluno, de uma 
determinada habilidade, atitude ou conhecimento, quando da 
realização de uma atividade. Os critérios de aprendizagem, por sua 
vez, são mais abrangentes e referem-se ao domínio, pelo aluno, de 
um conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos em níveis 
de maior complexidade. “Pode-se afirmar que estes consideram a 
execução de determinada atividade, mas leva em conta a capacidade 
do aluno de ampliá-las.

Dessa forma, quando o professor se propõe a avaliar se o estudante analisa 
as informações para explicar seu ponto de vista, apresenta hipóteses, prepara 
conclusões a partir de um conjunto de informações, utiliza conhecimentos para 
selecionar estratégias, está tomando como referência critérios de aprendizagem.

Conforme as autoras acima citada, mais importante do que diferenciar um 
ou outro tipo de critério, é buscar o equilíbrio quando de sua utilização na avaliação 
do estudante. As autoras nos remete a dois questionamentos: 

 

O professor pode atribuir, por exemplo, mais importância à 
pontualidade na entrega de um trabalho ou à resolução de 

O que está sendo avaliado? Por que e para que estou avaliando? Que competências 
(conhecimentos, habilidades e atitudes) precisam de investimento no processo 
pedagógico?
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operações, que à capacidade de aplicação de princípios, conceitos 
ou outras abstrações em novas situações? Ou, ao contrário, poderá 
o professor considerar que o aluno capaz de estabelecer relações, 
fazer comparações, analogias, interpretações e sínteses, pode 
prescindir da necessidade de respeitar as normas da ABNT na 
apresentação de um trabalho escrito ou de aplicar fórmulas para a 
resolução de problemas? (BORBA; FERRI; HOSTINS ,2007,p.47).

 
O que fica explicito diante dos questionamentos e a discussão dos critérios é  

importante perceber que a definição dos critérios é delimitada pelas competências 
definidas no perfil de formação do estudante.

O uso de avaliação criterial não significa a eliminação de notas. Professores 
quando discutem o tema “nota” adotam posições bem definidas: há os que se 
apegam a ela de maneira exacerbada e há os que desejam eliminá-la do sistema de 
ensino (Ibidem, 2007).

 Depresbiteris (2003) afirma que “[...] a posição mais moderada seria tanto a de 
evitar o endeusamento da nota, envolvendo-a numa aura mágica e confundindo-a 
com a própria aprendizagem, como a de não rechaçá-la por completo”. Há modos 
inteligentes de se utilizar as notas. A nota não expressa o complexo processo de 
aprendizagem, mas pode revelar de maneira aproximativa e para fins operacionais, 
o andamento do processo. Segundo menciona Demo, (2003):

Assim, dar a um aluno a nota 5, por exemplo, pode significar para 
um professor que quer cuidar da aprendizagem do aluno, que seu 
processo de aprender está ´morno´, lá pelo meio da expectativa em 
jogo, talvez parado, sem motivação, urgindo pois intervir para fins 
de conseguir que o aluno progrida. [...] A nota 2, por sua vez, há de 
significar sinal vermelho de alerta máximo, sugerindo ao professor 
que este aluno não está conseguindo elaborar de maneira adequada 
seus textos, não sabe pensar, argumentar, fundamentar, expressar-
se com autonomia, e assim por diante. (DEMO, 2003, p31.)

Escalas numéricas (notas) ou semânticas (descritivas) são indicadores 
de apoio aproximativo do processo de aprendizagem que permite ao professor 
intervenções apropriadas. Não representam um problema a ser evitado. O problema 
é o abuso. E isso está nas mãos de quem faz a avaliação

O avaliador precisa entender a avaliação como um ato que envolve uma 
intenção, uma técnica e uma intuição, e então, elaborar critérios que compatibilizem 
as três dimensões: metodológica, ética e política. Isto constitui conciliar objetividade 
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e subjetividade a uma perspectiva crítica.

Nesse contexto, o referencial da avaliação se elabora e se reconstrói no 
próprio ato da avaliação, mediado por um roteiro de critérios negociados no 
grupo e que funcionam como roteiros e procedimentos metacognitivos, que levam 
os estudantes e professores a controlar e tomar consciência de seus avanços e 
dificuldades no desenvolvimento pessoal e profissional.

Conforme as autoras Borba; Ferri; Hostins (2007), a ação de avaliar envolve 
três eixos interdependentes: metodológico (ênfase na objetividade), ético (posição 
subjetiva) e político (postura crítica) que determinam, respectivamente, as três 
funções da avaliação no ensino: 

•	 De controle, que produz julgamentos de conformidade; 
•	 De análise, que produz julgamentos de apreciação e que presidem 

novas escolhas (autorregulação: o avaliador faz a interpretação dos 
avanços e dificuldades); 

•	 De condução, que produz julgamentos de navegação, esclarecendo 
decisões para a redefinição dos percursos.

A partir destas três funções, torna-se claro o que significa avaliar: aprovar ou 
reprovar o estudante, munir meios de aprimoramento ao educando, ao professor 
e ao grupo, respectivamente, e indicar dados relativos à importância social da 
formação e do conhecimento que ele construiu ao longo de sua escolarização.

Portanto, avaliar é um processo contínuo e sistemático que aponta o 
progresso do estudante no domínio dos conhecimentos e no desenvolvimento de 
habilidades e atitudes exigidas pela formação científica e o exercício profissional. A 
utilização dos critérios avaliativos só vem a contribuir de forma positiva, para que a 
ação educativa tenha resultados significantes nesse processo.

O binômio qualidade x quantidade no processo 
avaliativo

Na prática, considerando-se a dinâmica do ensino e suas condições 
objetivas de funcionamento, faz-se necessário observar o equilíbrio entre os níveis 
quantitativo e qualitativo. Não há como prescindir de avaliações objetivas (como a 
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prova), nem tampouco se restringir a elas.

Os números não explicam nada. Posicionam os estudantes em uma escala 
de valor sem explicar o sentido da posição e isso leva a uma arbitrariedade desse 
sistema, colocando a nota como verdade irrefutável, mesmo que superficial em seu 
sentido.

A quantidade é apenas uma das dimensões da qualidade de um objeto e 
poucas qualidades podem ser mensuradas quantitativamente, e assim, é necessário 
fazer descrições para esclarecer melhor os dados quantitativos. (HOFFMANN, 2014).

Conforme a autora acima citada, qualidade em desempenho escolar 
representa coerência, precisão de ideias, criatividade, maneiras de sentir e agir 
dos estudantes, portanto, são aspectos subjetivos que não podem ser tratados e 
demonstrados por números.

Só que em avaliação, essa questão vem sendo entendida de forma 
contrária. Consideram que todos os aspectos do desempenho escolar podem ser 
quantificados, representados por notas e baseados em médias sobre todas as ações 
e tarefas desenvolvidas pelos estudantes, sem ao menos existir uma reflexão sobre 
o sentido dessas simbologias.

Visto que a prática em avaliação mediadora exige os registros de natureza 
qualitativa, já o acompanhamento individual do estudante pelo professor depende 
do ato de descrever e explicar as observações. Esses registros de natureza 
qualitativa são elementos mediadores do replanejamento da ação educativa, tanto 
coletivamente na sala de aula como individualmente.

“A avaliação mediadora, ocorre a partir de uma análise qualitativa das 
aprendizagens, sustentada na reflexão teórica que lhe dá sentido” (HOFFMANN, 
2014, p.51).

Muito se fala da qualidade em educação, mas poucas vezes, se discute sobre 
a qualidade do ensino e da aprendizagem em termos pedagógicos, e enquanto não 
acompanharmos individualmente e qualitativamente os processos de aprendizagem, 
será muito difícil avançarmos no ensino e aprendizado.
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Em avaliação do ensino aprendizado recomenda-se que o professor 
utilize diversos instrumentos ou procedimentos tais como: provas escritas, orais 
ou práticas, entrevistas, visitas de estudo, relatórios, seminários, estudos de caso, 
projetos, portfólios, resumos, resenhas, exercícios, dentre outros, que dependem 
fundamentalmente dos objetivos de aprendizagem instituídos e permitem ao 
docente uma comunicação mais efetiva com seus estudantes sobre o andamento 
do processo de aprendizagem.

Numa avaliação que valoriza o processo, avaliar lançando mão de um único 
instrumento não é apropriado. DEMO (2003, p. 29) afirma que:

[...] normalmente, os professores avaliam pela prova, de estilo 
tipicamente reprodutivo. Dentro do instrucionismo vigente, cabe 
ao aluno escutar aulas, tomar nota e fazer prova”. No entanto, 
“[...] a avaliação quer saber sobre ‘saber pensar’, para resumir de 
modo simplificado a uma perspectiva. Esta ideia vai privilegiar 
procedimentos qualitativos sempre muito mais complexos que os 
quantitativos.

É importante que o docente também considere, ao definir os objetivos de 
aprendizagem, o equilíbrio necessário no uso de procedimentos e/ou instrumentos 
de avaliação individuais e grupais que permitam acompanhar a formação do 
acadêmico, tanto no seu percurso individual como na interação com os outros.

É necessário também que haja coerência em um sistema de avaliação que, 
considere a relação mútua existente entre os aspectos qualitativos e quantitativos 
desse processo, a natureza da relação pedagógica e os objetivos que se propõe 
alcançar, pois o ensino constitui um processo eminentemente complexo, que evolui 
de maneira dinâmica. Nesse sentido, ao avaliar o professor deverá coletar, analisar e 
sintetizar, da forma mais objetiva possível, as manifestações das condutas cognitivas 
e afetivas dos estudantes, produzindo o desenho do efetivamente aprendido, atribuir 
uma qualidade a essa configuração da aprendizagem e tomar uma decisão sobre as 
condutas docentes e discentes com base nessas informações (LUCKESI, 1991).

 No Brasil, atualmente passamos por um momento de reconstrução do 
cotidiano escolar e a avaliação ocupa um papel preponderante nessa redefinição, 
devido principalmente à sua relação com o fracasso escolar e à percepção das 
implicações e determinações da avaliação na formação profissional.
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Dessa forma, é imperativo buscar propostas alternativas para avaliar o 
desempenho do estudante, que deem conta de dar respostas às exigências colocadas 
pelas características e dos processos de formação dos estudantes. Para Estébam 
(1999), as alternativas que se apresentam oscilam entre três perspectivas:

Regresso ao padrão rígido definido pela avaliação quantitativa: advindos 
pelas propostas vindas do MEC: SAEB, ENEM, “Provão”, complementadas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, onde a dinâmica está voltada para favorecer a 
qualidade e produtividade. 

Consolidação de um modelo híbrido: essas propostas afirmam uma ruptura 
com a avaliação quantitativa, compreendem os sujeitos escolares como sujeitos 
históricos e sociais, destacam a aprendizagem como processo e a necessidade de 
que o tempo escolar considere os tempos e ritmos individuais. No entanto, para 
Estéban (1999, p.13):

Este modelo híbrido engloba duas perspectivas distintas: uma que 
não abandonou a ideia de que a avaliação deva ser um instrumento 
de controle, de adaptação e de seleção, ainda que o controle deva 
ocorrer por meio de mecanismos cada vez menos visíveis, de modo 
a adquirir uma aparência democrática e a seleção deva ser resultado 
de um processo que analise o sujeito em sua complexidade, atuando 
no sentido de adaptá-lo ao seu lugar na hierarquia social; a outra 
perspectiva tem como objetivo romper com o sistema de controle 
e de segregação, mas ainda não encontrou os aspectos- chave que 
devem ser transformados, por isso propõe modificações superficiais, 
ainda que aparentemente indique mudanças profundas.

Construção de uma avaliação democrática mergulhada numa pedagogia 
da inclusão: provoca numa mudança radical na lógica que conduz as práticas de 
avaliação, pois implica substituir a lógica da exclusão pela inclusão. 
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Avaliação de Planos e projetos

Criar novos cenários e panoramas de desempenho mais promissores e 
eficazes, responder as novas condições e necessidades, atender as novas demandas, 
são desafios com que toda organização, se defronta e deve assumir para seu 
desenvolvimento e sua transformação.

Esse processo exige dos profissionais em geral e de gestores em especial, 
tanto na agilidade e criatividade quanto ao seu espírito de organização e planejamento 
inteligente, aplicado ao seu trabalho.

A superação da prática e ações aleatórias e dispersas, a partir de ideias 
superficiais conduzidas pelo ativismo e espontaneísmo, pode colocar em risco a 
vitalidade das empresas, organizações e instituições.

    
Conforme Heloisa Lück (2003), para superar essa limitação, é necessário um 

trabalho sistematizado, com visão estratégica e objetiva da realidade. Demanda de 
um processo de análise, decisão e planejamento ágil, que possibilite concentrar 
esforços e disponibilizar recursos adequados, objetivar ideias e propósitos, associada 
ao processo de tomada de decisão e visão de empreendimento orientador da ação.

Esse processo de planejamento-ação é realizado pela metodologia de 
projetos, que se constitui ao mesmo tempo, em um trabalho de gestão eficaz, 
orientado pela análise sistêmica de situações problemas vinculada à tomada 
de decisão para resolvê-los e por uma prática de associação entre conceitos e 
procedimentos, realizada de forma reflexiva, intensiva e consciente.

 
O plano descreve as decisões de caráter geral do sistema, as suas grandes 

linhas políticas, suas estratégias, suas diretrizes e responsabilidades. Tem o sentido 
específico de sistematizar e compatibilizar objetivos e metas, procurando otimizar 
o uso dos recursos do sistema. A execução do plano depende da centralização de 
decisões e de controle, dentro do sistema: requer que as unidades dos diferentes 
níveis acompanhem as decisões e aceitem o controle centralizado.

Historicamente, os planos sociais têm se situado nos períodos de duração 
dos governos (em média 4 anos) e podem ser classificados na temporalidade 
como: longo, médio e curto prazo. Cabe ressaltar que a questão da temporalidade 
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está vinculada a proposta política e metodológica do planejamento (normativo, 
estratégico, participativo). Planejamento em curto prazo geralmente é executado 
num período de um ano; planejamento em médio prazo é executado no período de 
um a três anos; planejamento em longo prazo compreende de três anos  ou mais.

O projeto oferece direcionamento, orientações para ação e os elementos 
para o seu monitoramento e avaliação, condições básicas para um processo de gestão 
eficaz. (ibidem, 2003, p. 12), “Planejamento é um processo dinâmico e complexo que 
envolve a dimensão técnica (forma), a dimensão conceitual e a dimensão política 
(fundo)”.

O planejamento é um processo permanente, deve estar em constante 
processo de alterações, com intuito de identificar seu contexto social e as 
possibilidades de transformações. Dá-se em um determinado período histórico, e 
por isso, é condicionado e influenciado pelo contexto social, cultural, econômico de 
determinado momento, podendo ser alterado e reformulado.

O planejamento é um processo metódico de abordagem racional e 
científica, portanto, é constituído com base em conhecimentos prévios da realidade 
por meio do embasamento teórico, impulsionando para o reconhecimento teórico 
e metodológico das ações de intervenção e, acima de tudo, do próprio contexto 
social onde se estabelecem os problemas sociais. (DOURADO, 2015)

Supõe uma sequência de atos decisórios, ordenados em momentos 
determinados, no qual determina a ordem de acontecimentos ou ações que 
são organizadas, previstas no momento da elaboração do planejamento, que 
configuram as etapas a serem cumpridas para o alcance dos objetivos determinados 
na construção do planejamento. 

Assim, podemos afirmar que o planejamento é primordial para o 
desenvolvimento, monitoramento e avaliação de ações que podem alterar o contexto 
social, bem como ressaltar que é uma ação estritamente racional na medida em que 
nos embasamos em fatos, dados reais, previsão de resultados, pré-determinação 
de objetivos/metas e estabelecimento de etapas para o desenvolvimento das 
atividades. Essa possibilidade de prever resultados e minimizar os imprevistos faz 
do planejamento, um instrumento essencial para a efetivação de ações que tenham 
como objetivo a transformação social. 
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Esse processo de organização é determinado pelo ato de “planejar”. Gandin 
(2013) elencou definições bem simples para descrever o que é planejar, sendo 
que para cada uma das descrições apresentadas pelo autor tecem alguns valiosos 
comentários:

•	 Planejar é transformar a realidade numa direção escolhida. Significa que, 
com base no conhecimento da realidade social, onde o problema social está 
presente, o planejador vai determinar a direção das ações que contribuirão 
para a efetiva transformação daquela realidade. Nessa alternativa, encontra-
se mesmo que nas entrelinhas, um posicionamento político do planejador, 
ou seja, o seu posicionamento perante a realidade social e seu próprio 
envolvimento na questão ressaltada pela ação a ser realizada. Planejar é 
organizar a própria ação. Por meio do planejamento é possível identificar os 
aspectos metodológicos e as melhores formas de intervir na realidade social.

•	 Elaborar decidir que tipo de sociedade e de homem se quer e que tipo de 
ação educacional é necessário para isso; verificar a que distância se está deste 
tipo de ação e até que ponto se está contribuindo para o resultado final que 
se pretende; propor uma série orgânica de ações para diminuir essa distância 
e para contribuir mais com o resultado final estabelecido.

•	 Executar - agir em conformidade com o que foi determinado.

•	 Avaliar - revisar sempre cada um desses momentos e cada uma das ações, 
bem como cada um dos documentos deles derivados.

Para você saber mais acesse: 

Segundo Gandin (2013) Planejamento: como prática educativa.
http://deacoordenacao.blogspot.com.br/2013/08/planejamento-como-pratica-
educativa.html
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O método de projetos é de grande utilidade para todos os que pretendem 
orientar seu trabalho para promoção de resultados efetivos, mediante ações 
organizadas e sistematizadas.

 
 Segundo Dinsmore (1992, p.19), “um projeto é um empreendimento com 

começo e fim definidos, dirigidos por pessoas, para cumprir metas estabelecidas 
dentro de parâmetros de custo, tempo e qualidade”.

A natureza do método de projetos é norteada por princípios como: visão de 
resultados e de ações concretas; apropriação e mobilização de recursos; caraterização 
objetiva do foco; agilidade na busca de resultados; tempo e recursos limitados. O 
método de projeto se contrapõe a visão genérica e difusa, a superficialidade. Ação 
dispersa e desconcentrada, ativismo e imediatismo. 

O projeto passa por algumas fases de elaboração. Os estudos preliminares 
constituem a primeira fase de aproximação ao objeto do projeto, focalizando a 
necessidade a partir de uma investigação exploratória, mediante a investigação 
quantitativa e qualitativa que determinará o seu rumo e sua viabilidade. Nessa fase, 
são feitas as primeiras mobilizações das pessoas que deverão elaborar e programar 
o projeto, estabelecendo assim, as bases de um processo cooperativo. O importante 
é determinar a ideia central do projeto, apontar os elementos e recursos necessários 
a sua execução.

Uma outra fase é caracterizada pelo anteprojeto, apresenta  maior 
formalização e sistematização de todos os elementos que compõem o projeto. 
Nessa fase, delineia-se o processo de decisão, realizando a análise previa de sua 
viabilidade. Portanto, é necessária uma coleta e análise de dados mais profundos 
sobre os desdobramentos múltiplos do foco definido para o projeto.

O projeto final apresenta a definição clara de todos os componentes do 
projeto, bem detalhados a partir dos dados coletados. Nessa fase é apresentado os 
objetivos de mudança, os mecanismos, procedimentos e recursos necessários para 
efetivação do projeto.

Uma das características de um projeto é a delimitação do seu foco ou 
chamado, raio de ação. Essa especificação depende da natureza da organização e 
de suas necessidades e oportunidades. Indústrias, escolas, comércio, hospitais, são 
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algumas das diferentes organizações.

Como exemplo, segue alguns focos de interesse a partir da organização 
escolar: elevação do rendimento de estudantes; motivação de estudantes e de 
professores; capacitação de professores; integração escola-família-comunidade; 
formação e desenvolvimento de parcerias; comunicação organizacional, dentre 
outros.

Avaliação e Reelaboração do Projeto

A Sistemática de Monitoramento e Avaliação baseia-se em alguns conceitos, 
princípios e práticas mundialmente adotados por instituições e profissionais da área. 
Três princípios norteadores da sistemática de monitoramento e avaliação:

1. A avaliação deve ser um instrumento de gestão, desde a sua elaboração até 
o futuro uso de seus resultados.

2. O valor da avaliação está na sua utilidade, na sua capacidade de atender às 
necessidades de informação de seus usuários.

3. O processo de avaliação deve ser construído e implementado de maneira 
compartilhada pelos avaliadores com a equipe técnica executora do programa.

A avaliação de conjunto do projeto pode começar pela análise da 
concretização da programação feita, depois de determinado período previsto, segue 
os seguintes passos, conforme cita Vasconcellos (2012, p.200):

Depois desses passos, é feita uma análise das necessidades através de 
questionamentos e confrontos entre o que foi planejado e o que foi realizado e 

Ações concretas: foram executadas todas as ações concretas propostas pelo plano? 
(o que foi e o que não foi realizado, o que está em andamento, o que vai ser ainda, 
o que não foi programado, mas foi realizado ?);
Atividades permanentes: foram realizadas? Estavam de acordo com as necessidades 
do grupo? 
Linhas de ação: ajudaram a caminhada? Até que ponto foi vivenciado? 
Determinações: foram cumpridas? Ajudaram a construir uma prática transformadora? 
(VASCONCELOS, 2012, p. 200).
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suas consequências. Como parte da metodologia, depois de ter feito isso, ocorre o 
princípio da autocorreção: no qual o grupo pode fazer várias versões na redação até 
que estejam satisfeitos e depois do diagnóstico identificar o que está ocorrendo de 
forma satisfatória permitindo fazer alterações.
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3
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

CONHECIMENTOS
Compreender o processo de mudança da avaliação da aprendizagem e 

institucional da educação superior.

HABILIDADES
Identificar as concepções e práticas de avaliação da educação superior.

ATITUDES
Contribuir com o processo avaliativo a partir dos pressupostos institucionais 

vigentes na atualidade.
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Avaliação Institucional: conceitos e índices de avaliação 

Nas últimas décadas, ocorreram mudanças socioeconômicas e culturais, 
especialmente no que se refere ao desenvolvimento de tecnologias da informação, 
levando a busca constante de conhecimentos, que acabou por impulsionar a educação 
superior. É através da educação que a sociedade pode resgatar sua formação, assim 
contribuir para o desenvolvimento social mais justo. Nessa perspectiva as Instituições 
de Ensino Superior tem o objetivo de proporcionar conhecimento com a intenção 
de assegurar o desenvolvimento social. 

A Educação Superior tem muitos desafios para enfrentar, além de fazer 
parte do desenvolvimento econômico e social da sociedade, porém os caminhos 
são longos como produzir conhecimentos, participar de pesquisas e a formação de 
profissionais.

A responsabilidade do Estado através da educação é alcançar a transformação 
social, mas o Estado exime-se de suas responsabilidades. As Instituições de Educação 
Superior foram responsabilizadas para esse papel de gerar uma transformação 
social, mas por outro lado isso pode gerar grandes lucros.

Diante dessas posturas foram criados mecanismos com a finalidade de 
controlar, surgindo a avaliação externa. O surgimento de avaliação institucional 
nasceu da necessidade do Estado orientar os financiamentos e se respaldar em 
relação às pressões por melhorias que recebe da sociedade e a necessidade das 
Instituições de Educação Superior garantir a qualidade de ensino. (DURHAN; 
SCHWRATZMAN, 1993).

A avaliação institucional pode ser vista como um compromisso ético com o 
objetivo de aperfeiçoamento. O Estado tem um olhar no sentido da regulação, com 
objetivo de resultados comparativos. A autonomia das Instituições de Educação 
Superior entra em choque com a burocratização que ocorre no processo de avaliação 
institucional, visto que, estamos num momento de melhorias no ensino para 
contribuir na construção de uma sociedade mais justa e democrática. A avaliação 
Institucional deve propiciar uma gestão mais crítica das Instituições de Educação 
Superior, pois através dela podem rediscutir suas ações, sua missão, seus princípios 
éticos e seus valores (SANCHES, RAPHAEL, 2006).
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A Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 
de Educação Superior (SINAES), na qual estabelece que a avaliação dos cursos de 
graduação e pós-graduação lato-sensu deve ser efetuada pelo INEP. Nos orientamos 
por perspectiva psicossociológica, porém entendemos que existe uma forma de 
construção coletiva de representação que definem para os indivíduos de um grupo 
social, os objetivos que devem cumprir em sua vida diária, formando as referências 
que permitem dar sentido à realidade cotidiana.

A avaliação Institucional apresenta dez dimensões a serem consideradas: 
missão institucional, políticas de ensino extensão de graduação e pós-graduação, 
responsabilidade social, comunicação com a sociedade, políticas de pessoal 
de carreiras do corpo docente, administração técnico organização e gestão da 
instituição, infraestrutura física, planejamento de avaliação, políticas de atendimento 
aos estudantes e egressos e sustentabilidade financeira.

Sousa (2006) diz que para realizar a autoavaliação institucional propõe as dez 
dimensões indicadas pelo MEC (INEP) CONAES em quatro grandes grupos: missão, 
instituição e sociedade, gestão e apoio, políticas. Há uma interação entre instituição 
de ensino superior e sociedade e entre a teoria e a prática, por isso a instituição 
de ensino superior pode intervir no desenvolvimento da cidadania e confirmar os 
conhecimentos e práticas acadêmicas, e até mesmo mudar o processo de ensino e 
aprendizagem. Para isso, vamos destacar alguns temas que nos mostrem o quanto 
as instituições superiores podem contribuir para a cidadania e qualidade de vida.

Entretanto, é fundamental que a instituição de ensino superior exerça a 
autonomia, pois ela quer se construir como instituição que tenha uma organização 
própria diferente das outras. Essa autonomia pode desconstruir a imagem de si 
mesma e de sociedade.

“A institucionalização é a organização das relações sociais e de trabalho e o 
exercício da democracia em toda a estrutura formal da universidade” (SOBRINHO; 
BALZAM, 2008 p 32). Os departamentos administrativos são constituídos por 
representantes que executam a organização da instituição. A questão pedagógica 
tem uma dimensão formativa portanto, cabe aos profissionais que trabalham com 
os indivíduos que serão futuros profissionais, recriar novos métodos e conteúdos 
mais adequados e reelaboração de currículos. A instituição precisa ser avaliada 
e conhecer quais são os valores nas suas atividades de ensino, pesquisas e nas 
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práticas administrativas, para que possa julgar a si mesma em relação ao respeito 
de seu trabalho.

Para entender a crescente demanda pela educação superior, ocorreu uma 
grande expansão no fim da década de 1990, impulsionada pela iniciativa privada.  
Dias Sobrinho (2002) destaca que a presença de instituições privadas na educação 
superior gerou um cenário de “quase mercado”, uma combinação de elementos 
econômicos e éticos do público e do privado.

O que se constatou de forma geral, é que o aumento do número de IES não 
elevou a uma melhoria qualitativa do sistema educacional brasileiro, pelo contrário, 
a qualidade de muitas instituições de ensino decaiu significativamente. A tendência 
tem sido tratar a educação superior como um produto industrializado, em que se 
busca medir a qualidade por intermédio de alguma escala comparativa sem espaço 
para subjetividades ou relatividades.

A qualidade de uma IES pode ser definida pela sua capacidade e cumprir 
sua missão institucional. A dificuldade de avaliar as instituições é imensa, em face 
da complexidade de suas estruturas, suas implicações sociais, filosóficas, políticas, 
éticas, culturais e ideológicas, além da diversidade de contextos, objetivos e missões 
que devem ser considerados e respeitados.

As avaliações institucionais previstas pelo SINAES, podem ser internas, 
autoavaliações realizadas por uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), ou externas, 
realizadas por comissões designadas pelo INEP. A CPA como avaliação interna da 
IES deve ter como objetivo a identificação das fragilidades e das potencialidades 
da instituição nas 10 dimensões previstas pelo SINAES. O resultado desse processo 
avaliativo é demonstrado em um relatório abrangente e detalhado, contendo 
análises criticas e sugestões.

A grandiosidade do sistema de educação brasileira e a pretensão do MEC 
de controlar tudo fizeram a Lei do SINAES ser reduzida à simples determinação de 
índices ENADE, IDD, CPC e IGC, e acabou por gerar grandes distorções. Hoje, esses 
índices são vistos como representações numéricas de qualidade, de modo que a 
qualidade de uma IES é seu IGC, e de um curso o seu CPC.
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O ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) é a base de todo 
o sistema de avaliação de cursos e instituições. O objetivo do exame, conforme o 
INEP, é avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos previstos 
nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades 
necessárias à formação geral e profissional e o nível de atualização dos estudantes 
com relação a realidade brasileira e mundial. Consiste numa prova de 40 questões 
aplicada a todos os estudantes concluintes do curso – 10 questões de formação 
geral e 30 questões de formação específica, conforme a área. Além da prova, o 
estudante responde, previamente, um questionário socioeconômico. 

O IDD (Indicador de Diferença dentre os Desempenhos Observado e Esperado) 
é uma tentativa complexa de medida das competências e habilidades acumuladas 
com o curso. Para seu cálculo, compara-se o desempenho médio dos estudantes do 
curso no ENADE com o desempenho médio de todos os estudantes brasileiros do 
mesmo curso e na mesma condição socioeconômica. 

O CPC (Conceito Preliminar de Curso) é um indicador composto pelo conceito 
ENADE, pelo IDD e por outros insumos, como titulação e regime de dedicação do corpo 
docente. Informações estas extraídas do Censo da Educação Superior do MEC e pela 
concepção dos estudantes com relação a infraestrutura e à organização didático-
pedagógica, avaliada previamente, por intermédio do questionário socioeconômico 
que antecede o ENADE. Na politica atual, os cursos com CPC menor que três são 
submetidos a avaliação in loco, que será atribuído um conceito definitivo do curso.

O IGC (Índice Geral de Cursos) pretende avaliar a qualidade da instituição e é 
calculado com base em média ponderada dos CPC de todos os cursos de graduação 
e das avaliações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) para os cursos de pós-graduação stricto sensu.

A IES e seus gestores não devem aceitar apenas esses índices e essa politica 
controladora para garantir sua qualidade. Cada Instituição de Ensino Superior (IES) 

Vamos descrever cada uma dessas siglas para que você possa compreender a 
importância de cada uma delas.
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deve alinhar a qualidade à missão institucional e aos objetivos dos seus cursos. Daí 
a importância da CPA que deve ser muito participativa e reflexiva, menos burocrática 
e tecnicista.

A importância da CPA como processo de avaliação interna da 
IES

A avaliação do ponto de vista ético deve pertencer ao interesse público e 
ser assegurada por propósitos referentes à proatividade, natureza participativa, 
envolvendo comunidade acadêmica, sociedade e setor governamental representado 
pelo Ministério da Educação elencado no Sistema de Avaliação do Ensino Superior- 
SINAES.  

Através das avaliações internas representada pela CPA, busca-se mediar e 
integrar intenções específicas de vários grupos interessados, como dirigentes, 
comunidade acadêmica, pais, estudantes e sociedade civil na perspectiva de 
promover mudanças para melhoria da qualidade na educação superior.

Organizar uma prática de Autoavaliação Institucional requer à compreensão 
que a avaliação vem se estendendo aos domínios de todas as produções sociais, 
sendo utilizada como estratégia de governo. Sobrinho (2003) afirma que nossas 
reformas educacionais e modelos de avaliação não são totalmente originais, 
recebendo influências, orientações e imposições externas.

A ação democrática apoia-se nos princípios no desenvolvimento da consciência 
crítica, envolvimento das pessoas, participação, cooperação e autonomia. Esse 
último deve ser explicado com maior rigor, pois refere - se à mudança de estado 
heterônomo para autônomo do ser humano que se pretende atuar como cidadão 
ativo.

É nesse sentido, que através da autoavaliação institucional podemos 
construir espaços de participação e envolvimento efetivo entre dirigentes, 
docentes, colaboradores no cotidiano da IES como possibilidade de ação cidadã. O 
fortalecimento das relações de cooperação entre os diversos atores institucionais 
e a efetivação da vinculação da instituição com a comunidade e sociedade pode e 
deve ser através de práticas democráticas e construção de consciência crítica.
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A lei Nº 10.861, que regulamenta o SINAES indica como suas finalidades, 
melhoria da qualidade, orientação da expansão, aumento da eficácia institucional 
e efetividade acadêmica e social (BRASIL, 2011). A Avaliação Institucional é 
compreendida de duas fases: a autoavaliação, coordenada pela CPA de cada 
instituição, orientada por diretrizes específicas e a Avaliação externa, realizada por 
comissões designadas pelo INEP, tendo como referência os padrões de qualidade 
para Educação Superior.

Conforme Balzan e Dias Sobrinho (2000), “[...] a avaliação, em suas dimensões 
internas e externas, deve procurar apreender a multiplicidade das faces e os 
sentidos escondidos e tentar e construir significativamente as partes integrando-
as no conjunto da universidade” (p.33-34). Os eixos de sustentação e legitimidade 
da CPA são resultantes das formas de participação e interesse da comunidade 
acadêmica, além da inter-relação entre atividades pedagógicas e gestão acadêmica 
e administrativa.

Conforme Agrello; Costa; Souza; Girão (2013), a CPA tem exercido um 
papel importante à medida que recria novas formas de comunicação, participação 
e mediação, seja através dos questionários de avaliação, pelas mídias ou pelos 
mecanismos de participação direta, através de caixas de sugestões colocadas em 
locais de fácil acesso. 

Essa forma de construção não restringe à sociabilidade acadêmica a visão 
individual, e amplia nossos paradigmas à visão holística, estreitando as relações 
em busca de novas formas e maneiras de ensinar/aprender, fundamentada no 
processo construção da realidade individual e coletiva. “O conceito de mediação é 
entendido como processo de construção de ações compartilhadas entre indivíduos 
e organizações no intuito de desenvolver a capacidade dos comunitários de 
influenciar as políticas e analisar suas práticas”. (FURTADO& FURTADO, 2004, p.64).

A mediação facilita o diálogo entre atores não somente entre aqueles com 
objetivos opostos, mas também entre os que defendem a mesma causa, com 
objetivos similares. A mediação aqui tratada considera atores aqueles que atuam de 
forma democrática e coletiva (atores da sociedade política e civil e do setor privado).

Dessa forma, promove alianças que lhes permitem desenvolver e realizar 
diagnósticos a partir das diferentes metodologias de avaliação. As Instituições de 
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Ensino Superior devem considerar a relação entre comunitários e profissionais, 
como um processo de saberes, baseada na prática participativa.

A autoavaliação, em conformidade com a avaliação do INEP, atende a IES 
no desenvolvimento da autoconsciência institucional na definição de seus planos, 
metas e trajetórias. As análises e recomendações advindas das avaliações internas e 
externas e dos demais instrumentos existentes devem ser divulgadas para respaldar 
os planejamentos e as decisões, visando a melhoria da qualidade institucional das 
instituições de ensino superior e do próprio sistema avaliativo.

Logo, os resultados das avaliações da CPA pelo INEP devem alimentar o 
processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho da IES, e contribuem como 
mecanismos para o planejamento de ações de melhorias permanente da qualidade 
em educação superior.

Os gestores devem adequar-se aos resultados das atividades avaliativas, tanto 
internas como externas, e com base nos resultados, realizando um planejamento 
institucional visando superar as fragilidades institucionais e aproveitar melhor as 
potencialidades. Dessa forma, a melhoria da qualidade em educação superior se faz 
a partir das análises dos resultados da avaliação interna e externa.

As instituições de ensino superior devem ter consciência que a qualidade de 
ensino, de pesquisa e extensão só pode dar certo se estiver diante das três frentes de 
luta: política, acadêmica e administrativa. Mas, se não estiver diante delas a instituição 
estará diante do fracasso em relação ao ensino e aprendizagem e consequentemente 
na formação de futuros profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

As instituições de ensino superior podem ter um corpo docente excelente 
um número de professores mestres e doutores relevantes, mas se não tiver recursos 
para equipar salas, laboratórios, segurança de registros de nada adianta, e o contrário 
também, se tiver uma boa estrutura, recursos adequados, laboratórios sofisticados, 
mas faltar uma boa formação pedagógica, o fracasso será visível, pois as três lutas 
de frente devem estar andando em conjunto.

Agora você irá conhecer os princípios da avaliação institucional que são globalidade, 
comparabilidade, respeito a identidade institucional, não premiação ou punição, 
adesão voluntária, legitimidade e continuidade. 
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Toda instituição de ensino superior brasileira deveria se nortear por cada um 
dos princípios de avaliação institucional. O principio da globalidade está relacionado 
a avaliação da instituição como um todo, desde o ensino, a pesquisa, a extensão, a 
administração, a qualidade de ensino, os laboratórios, a titulação do corpo docente, 
a biblioteca, o acervo da biblioteca, organização, o ambiente físico, a inovação 
pedagógica, a inovação tecnológica e etc. (SOBRINHO; BALZAN, 2000).

Em relação ao princípio da comparabilidade está relacionada na busca de 
metodologia e indicadores. Quando pensamos em alunos devemos relaciona-los 
a evasão, trancamento, cancelamento, egressos, sucessos. Na questão da evasão 
a instituição deve trocar estratégias e planejar de forma adequada tanto em nível 
de curso, quanto em nível do sistema universitário nacional. A instituição para 
evitar confusão em relação a comparabilidade deve seguir a tabela de indicadores 
institucionais, realizada pelo PAIUB; nessa tabela será indicado o que realmente será 
considerado um estudante evasivo. (SOBRINHO; BALZAN, 2000).

O princípio ao respeito a identidade institucional deve ser visualizada no 
contexto da várias diferenças entre as instituições. Cada instituição tem a sua própria 
característica, cada uma tem o seu grau de desenvolvimento. A autoavaliação está 
atrelada justamente a reflexão da instituição no sentido de indagarem sobre o que 
pretendem ser, e refletir sobre a identidade antes de passar por uma avaliação 
propriamente dita. 

A avaliação institucional não deve estar vinculada a falta de punição ou 
premiação, mas deve estar vinculada ́ para auxiliar nas ações e medidas institucionais 
para que possa ocorrer o aperfeiçoamento. 

Mas poderá perguntar-se se não houver penalidade ou premiação tudo irá 
continuar exatamente igual. Os competentes não serão vistos e a ineficiência tomará 
conta das instituições de ensino e a avaliação não terá utilidade. Você também 
poderá perguntar para que avaliar se não poderá penalizar ou premiar?  De acordo 
com Sobrinho; Balzan 2008 p, 45:
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Os autores afirmam que o ato de avaliar é importante, pois através dela 
poderá traçar estratégias para melhorar no cotidiano de determinadas tarefas e 
manter um compromisso com a sociedade.

A avaliação tem uma função de educar no sentido de quando estamos 
sendo avaliados não pensarmos em punição, mas pensar de forma construtiva e não 
classificatória. A avaliação de uma instituição deve ser capaz de identificar pontos 
fortes e fracos e não dever ser vista como punição ou premiação, mas sim como 
oportunidade de corrigir os erros buscando melhorar cada vez mais. Atualmente, 
as instituições de ensino superior têm normas, regulamentos, mas esquecem dos 
resultados porém precisam ter a cultura da avaliação com a percepção da importância 
dos resultados.

No que se refere a adesão voluntária, a Comissão de Avaliação entende que 
deve ser inclusiva na instituição de ensino superior a cultura da avaliação, e que faça 
parte do cotidiano e só alcançará resultados se for construído de forma coletiva.

Em relação a legitimidade necessita de um método de construir indicadores 
que sejam capazes de dar propriedade as informações. A instituição não deve se 
apegar apenas em tabelas, gráficos sem utilidade gerencial, mas deve se atentar 
a sua própria meta e ser capaz de dar significado as informações. (SOBRINHO; 

Talvez você pergunte o que adianta termos normas, regulamentos, mas não termos 
resultados?

“Avaliar é importante para impulsionar um processo criativo ou autocritica”
Avaliar é importante para conhecer como se realizam e se inter-relacionam as tarefas 
acadêmicas e suas dimensões de ensino, pesquisa, extensão e administração.
Avaliar é uma forma de restabelecer compromissos com a sociedade.
Avaliar é importante para “repensar objetivos, modos de atuação e resultados”.
Avaliar é “estudar propor e implementar mudanças no cotidiano das atividades 
acadêmicas”.
Avaliar é para “procurar planejar”
Avaliar para evoluir.
(SOBRINHO, BALZAN, 2008 p 45).
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BALZAN, 2000).

Com relação ao principio da continuidade, esta dará permissão para o 
principio da comparabilidade no sentido de comparar os dados de vários momentos, 
mostrando o nível de eficácia das medidas realizadas a partir dos resultados.

Avaliação da aprendizagem na educação superior

Muitas perguntas são levantadas por docentes, discentes e especialistas a 
respeito da avaliação. As respostas nem sempre anseiam ser conclusivas, mas podem 
evoluir para alternativas pedagógicas que possibilitem qualidade no processo ensino 
e aprendizagem. 

A reflexão teórica sobre as questões pedagógicas e mais especificamente 
sobre o processo de ensino aprendizagem em cursos superiores, sua natureza e 
especificidades, não têm sido predominante das discussões na Universidade. No que 
se refere à avaliação, é possível verificar o recente interesse por parte dos estudiosos, 
o que se expressa na produção e na carência de pesquisas sobre o assunto.

Recentemente, surgiram alguns trabalhos que tratam e indicam caminhos para 
a avaliação da aprendizagem nesse nível de ensino. Dentre eles, destacam-se os de 
Hoffmann (1995, 1998), que debate os mitos da avaliação e propõe uma avaliação 
mediadora como possibilidade de acompanhamento contínuo da aprendizagem do 
estudante; Ludke e Salles (1997), relatam e analisam um estudo do processo de 
avaliação do ensino/aprendizagem; Castanho (2000), tem como foco de análise a 
inovação na avaliação em educação superior.

Além disso, tem chegado ao nosso país alguma literatura estrangeira que 
também não é vasta, abordando a avaliação no ensino superior como Benedito e 
outros (1995), Sacristán e Gómez (1998) Rivilla et al. (1998) os quais apontam já para 

Mais especificamente, esta proposta de estudo sobre a avaliação da aprendizagem 
no Ensino Superior, direciona para as seguintes indagações: Que princípios devem 
nortear a prática pedagógica de um professor universitário e seu processo avaliativo, 
com vistas à uma formação profissional de qualidade? Que procedimentos avaliativos 
são mais específicos e viáveis aos processos de ensino de nível superior?
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uma tentativa mais sistematizada de compreensão das relações, que se estabelecem 
em uma sala de aula de nível superior e o papel preponderante que a avaliação 
ocupa, ou continua ocupando nesse processo.

 Essas produções internacionais, traduzidas e/ou publicadas em seu idioma 
de origem, tem exercido influência nas discussões e produções nacionais sobre 
avaliação, a exemplo do que acontece em outras áreas de conhecimento.

O que se percebe ao aprofundar os estudos sobre essa questão é que o 
ensino superior não está livre dos problemas mais gerais constatados nesse campo 
e que, tanto na teoria quanto na prática, a avaliação nesse nível de ensino se pauta 
em rituais e atitudes discriminatórias. Neste caso, a avaliação ocorre de adulto 
para adulto, e por isso, seja menor a preocupação em compreender o seu papel 
no processo de aprendizagem, no conjunto de procedimentos que compõem a 
organização do trabalho pedagógico na sala de aula e sua influência na condução 
do processo de ensino.

Os docentes bacharéis com formação que assumem a profissão de professores 
universitários estão, nesse contexto e em função de uma ausência de formação 
específica, pouco preparados para lidar com as questões pedagógico-didáticas 
(OLIVEIRA, 2011).

Nesse contexto, muitos deles exercem uma prática avaliativa da forma 
como foram avaliados em toda sua trajetória escolar, copiando modelos de seus 
professores, ou então, vão criando, a partir de suas vivências e do bom senso, as 
maneiras de se avaliar os desempenhos dos seus estudantes. Muitos deles praticam 
uma avaliação de forma bem tradicional, utilizando provas escritas.

Os docentes cumprem as exigências legais da instituição – dar aulas, avaliar 
e atribuir notas. Já os discentes, na maioria das vezes, estão mais preocupados em 
passar na disciplina, em conseguir notas, do que com a qualidade da sua formação 
profissional. Como se pode perceber, o tema da avaliação representa uma área 
crítica também no Ensino Superior, pois pesquisas recentes vêm apontando as 
dificuldades e os impasses vividos por professores universitários ao avaliar seus 
estudantes (SOUZA,2012).
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Já comentado neste material, uma avaliação adequada, requer a formulação 
e explicitação de antemão dos critérios que serão utilizados para dar conta do nível 
de produção dos estudantes, o que também permite identificar se existem critérios 
comuns.

O autor (ibidem, 2012) defende que é necessário buscar uma renovação da 
avaliação que, supere o velho conceito e as práticas arraigadas de avaliação como 
constatação/ verificação de certo nível de aprendizagem do estudante. 

 
A construção de uma proposta de avaliação passa por uma opção sobre 

ensinar e aprender, a qual expressa uma opção por um modelo epistemológico-
pedagógico. Essa opção implica numa forma explícita de pensar o ensino e as bases 
da proposta pedagógica (VASCONCELLOS, 1995).

Conforme o referido autor acima citado, a avaliação deve consistir na 
articulação da teoria à realidade, numa atividade de reflexão sobre o ensino, que 
tem como base o recolhimento de dados sobre as manifestações dessa mesma 
realidade, proporcionando informações básicas e imperativas a todos aqueles 
envolvidos no processo educativo.

A avaliação não é um fato isolado, transcorre de uma prática pedagógica 
coerente e organizada, articulada ao perfil do profissional que se quer formar, aos 
objetivos desta formação e interligando ensino aprendizagem e avaliação como 
elementos indissociáveis, provocando uma prática avaliativa mais integradora. Mas, 
muitos professores, expressaram a sua concepção de ensino como transmissão, 
aprendizagem como reprodução dos conteúdos e a avaliação como devolução, 
via memorização, desses mesmos conteúdos sem muita preocupação com as 
consequências pedagógicas e profissionais.

Acredita-se que para desenvolver um processo avaliativo na perspectiva aqui 
postulada – avaliação integradora – é necessário levar em conta alguns pressupostos, 
considerando o nível de ensino, as características dos estudantes, da disciplina, do 
curso e as especificidades da formação profissional. Vejamos:

•	 Discussão com os alunos do plano da disciplina, dos elementos que o 
compõe e especialmente do sistema de avaliação, criando a possibilidade de 
ele ser assumido por todos os envolvidos no processo e não apenas definido 
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unilateralmente pelo professor;

•	 Utilização do diálogo (professor/alunos, alunos-professor, alunos-alunos) 
como um processo de debate coerente, fundamentado, sistemático, não só 
como meio para adquirir ou construir conhecimentos, mas também como 
possibilidade de transformação das relações que se estabelecem em uma sala 
de aula universitária, na qual uma relação de poder dá lugar a uma relação 
de respeito mútuo e compartilhamento. Nessa relação, longe de perder a 
sua autonomia e descaracterizar o seu papel, o professor o reafirma, através 
de uma postura compromissada e competente diante da formação de seus 
estudantes e do trabalho com os conteúdos previstos;

•	 Relação dos conhecimentos com os aspectos contextuais externos (sociais, 
culturais, políticos, econômicos) e internos, estabelecendo conexões entre os 
elementos e temas trabalhados, evitando a fragmentação do conhecimento 
e possibilitando a articulação com as peculiaridades do perfil do profissional 
que se quer formar;

•	 Utilização variada de instrumentos e procedimentos para avaliar a 
aprendizagem dos estudantes, compatíveis com as características e os 
processos de aprendizagem do estudante universitário.

Como possibilidades podemos elencar alguns aspectos norteadores para 
uma pauta de discussão sobre a avaliação da aprendizagem na educação superior, 
que podem contribuir para a mobilização do debate, fornecendo elementos aos 
professores universitários para discutir e criar alternativas a partir do seu próprio 
contexto, visto que, a alteração das práticas avaliativas não se dá de exógena, mas, 
a partir dos interesses e necessidades de seus protagonistas, de forma endógena:

•	 Valorizar os processos e não só para os resultados;
•	 Dar possibilidades aos alunos de se expressarem e de se avaliarem;
•	 Utilizar procedimentos e instrumentos variados para avaliar a 

aprendizagem;
•	 Agir com base nas informações obtidas via avaliação, em favor da 

superação das dificuldades detectadas;
•	  Configurar a avaliação a serviço da aprendizagem, como estímulo 

aos avaliados e não como ameaça;
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•	 Contextualizar e integrar a avaliação ao processo ensino 
aprendizagem;

•	 Definir as regras avaliativas desde o início do processo;
•	 Difundir as informações e trabalhar os resultados, visando 

retroalimentar o processo;
•	 Considerar e respeitar as diferenças e as dificuldades manifestadas 

em sala de aula.

Vale lembrar que essas ações de nada valerão se não estiverem voltadas para 
um projeto de formação profissional e para os objetivos educacionais esperados. 
Libâneo (2003, p.9) chama à atenção para a importância da organização e gestão da 
instituição educativa em relação ao trabalho do professor.

Não é possível uma efetiva mudança nas práticas de ensino 
universitário sem ações e mudanças na organização e gestão do 
curso. A organização e gestão das escolas têm sido abordadas de 
um ponto de vista burocrático, administrativo, envolvendo os níveis 
hierárquicos de exercício do poder, os colegiados acadêmicos e 
as formas de tomada de decisões. Embora esses aspectos sejam 
relevantes, não é nesse sentido que afirmamos a relação entre a 
sala de aula e a organização da escola, mas no sentido de que tudo 
que ocorre na sala de aula deve estar em consonância com o que 
ocorre no âmbito das decisões em torno do projeto pedagógico, 
dos objetivos de ensino, do currículo, das formas convencionadas 
de relações professor-aluno e procedimentos de ensino.

Pelo revelado, fica claro então que mudanças mais significativas em relação à 
avaliação da aprendizagem do estudante no ensino superior, dificilmente acontecerão 
por meio de ações individuais isoladas, desvinculadas de um projeto pedagógico 
curricular compartilhado e participativo, que favoreça a reflexão conjunta e que não 
desconsidere o papel que o contexto social exerce sobre a função que a universidade 
tem na formação profissional e os riscos, por meio da avaliação, convalidar processos 
de exclusão e discriminação na sala de aula universitária. 

Dessa forma, possibilitar por meio de reflexões conjuntas, a análise do que é 
aparente e do que estão por trás, obscuras as práticas avaliativas no ensino superior 
é um caminho promissor para descortinar sua complexidade e as possibilidades que 
ela coloca ,quando integrada aos objetivos de ensino e da formação profissional, 
para atuar a serviço da aprendizagem do estudante.
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LLEITURA OBRIGATÓRIA
Este ícone apresenta uma obra indicada pelos(as) 

professores(as) autores(as) que será indispensável 
para a formação profissional do estudante.

e
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    Caro(a) estudante, recomendamos que você leia a obra de Ana 
Maria Saul, Avaliação Emancipatória – um desafio à teoria e 
prática de avaliação e reformulação de currículo, na qual 
tem inspirado inúmeras pesquisas, em diferentes áreas do 
conhecimento. A autora propõe que a avaliação emancipatória, 
surge com a capacidade de participação e de construção em 
sua sociedade num processo de total autonomia. Constitui 
obra clássica na área de Avaliação Educacional, com presença 
constante e recomendada em bibliografias de curso de 

graduação e de concursos para educadores.   .

SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória: desafio à teoria e a prática de 
avaliação e reformulação de currículo. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1995. 

GUIA DE ESTUDO

Após a leitura da obra, faça um texto resumo sobre avaliação emancipatória e 
disponibilize na sala virtual de aprendizagem.



Rs
REVISANDO

É  uma síntese dos temas abordados com a 
intenção de possibilitar uma oportunidade 

para rever os pontos fundamentais da 
disciplina e avaliar a aprendizagem.
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Durante os estudos da disciplina, aprendemos que as práticas pedagógicas 
brasileiras são resultantes de diversos processos formativos dos nossos educadores, 
que levam para as salas de aulas seus sonhos e suas dificuldades de condução do 
ato avaliativo.

 Discutimos também sobre avaliação da aprendizagem, suas implicações no 
ato pedagógico e sua grandiosa importância na formação de educadores e futuros 
professores. Conhecemos os tipos, as finalidades, funções e instrumentos avaliati-
vos que poderão facilitar a vida dos docentes e dos estudantes, se utilizados corre-
tamente em sala de aula.

Aplicar uma avaliação em sala de aula é um caminho de mão dupla, pois pro-
duzirá resultados para os docentes e discentes, exigindo uma análise processual das 
situações que levaram tais resultados. Apresentamos os aspectos legais da avalia-
ção e vimos que os mesmos não são ineficientes na prática pedagógica, mas preci-
sam de uma maior análise por parte dos docentes e de um maior reconhecimento 
por parte dos discentes. 

A perspectiva da avaliação emancipatória ainda é embrionária, porém é reco-
nhecida como necessária e viável nos cursos de graduação, de forma especial, nas 
licenciaturas, por seu caráter de formação consciente e crítica dos profissionais de 
educação.

Abordamos a importância dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e sua 
preocupação com os procedimentos avaliativos para gerar a avaliação do rendi-
mento educacional. Neste célebre documento do sistema educacional brasileiro, 
de caráter unificador das práticas docentes, verificamos que as etapas de avaliação 
estão representadas na forma de ciclos, ajudando na compreensão pedagógica e 
psicológica do ato de aprender, respeitando-se as individualidades e as diversi-
dades culturais. Percebemos que a Avaliação ainda é um tema cercado de mitos e 
impasses, que apresenta desafios conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Compreendemos que as discussões no decorrer dos estudos neste material 
são inesgotáveis e poderão ser mais desveladas e o futuro pertence aos que deti-
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verem melhores ferramentas de aprendizagem e de inserção social. Assim, avaliar é 
preciso, caminhar é necessário e mudar é fundamental, porque somos educadores 
e educandos, num processo contínuo de aprendizagem. 

Nas últimas décadas, ocorreram mudanças socioeconômicas e culturais, 
especialmente no que se refere ao desenvolvimento de tecnologias da informação, 
levando a busca constante de conhecimentos, que acabou por impulsionar a educação 
superior. É através da educação que a sociedade pode resgatar sua formação, assim 
contribuir para o desenvolvimento social mais justo. Nessa perspectiva as Instituições 
de Ensino Superior tem o objetivo de proporcionar conhecimento com a intenção 
de assegurar o desenvolvimento social.

A lei Nº 10.861, que regulamenta o SINAES indica como suas finalidades, 
melhoria da qualidade, orientação da expansão, aumento da eficácia institucional 
e efetividade acadêmica e social (BRASIL, 2011). A Avaliação Institucional é 
compreendida de duas fases: a autoavaliação, coordenada pela CPA de cada 
instituição, orientada por diretrizes específicas e a Avaliação externa, realizada por 
comissões designadas pelo INEP, tendo como referência os padrões de qualidade 
para Educação Superior.

As avaliações institucionais, previstas pelo SINAES, podem ser internas, 
autoavaliações realizadas por uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), ou externas, 
realizadas por comissões designadas pelo INEP. A CPA como avaliação interna da 
IES deve ter como objetivo a identificação das fragilidades e das potencialidades 
da instituição nas 10 dimensões previstas pelo SINAES. O resultado desse processo 
avaliativo é demonstrado em um relatório abrangente e detalhado, contendo 
análises criticas e sugestões.

A grandiosidade do sistema de educação brasileira e a pretensão do MEC 
de controlar tudo fizeram a Lei do SINAES ser reduzida à simples determinação de 
índices ENADE, IDD, CPC e IGC, e acabou por gerar grandes distorções. Hoje, esses 
índices são vistos como representações numéricas da qualidade, de modo que a 
qualidade de uma IES é seu IGC, e de um curso o seu CPC.

Através das avaliações internas, representada pela CPA, busca-se mediar 
e integrar intenções específicas de vários grupos interessados, como dirigentes, 
comunidade acadêmica, pais, estudantes, sociedade civil na perspectiva de promover 
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mudanças para melhoria da qualidade na educação superior.

Conforme Agrello; Costa; Souza; Girão (2013), a CPA tem exercido um 
papel importante à medida que recria novas formas de comunicação, participação 
e mediação, seja através dos questionários de avaliação, pelas mídias ou pelos 
mecanismos de participação direta, através de caixas de sugestões colocadas em 
locais de fácil acesso. 

As instituições de ensino superior podem ter um corpo docente excelente, 
um número de professores mestres e doutores relevantes, mas se não tiver recursos 
para equipar salas, laboratórios, segurança de registros de nada adianta, e o contrário 
também se tiver uma boa estrutura, recursos adequados, laboratórios sofisticados, 
mas se faltar uma boa formação pedagógica, o fracasso será visível, portanto as três 
lutas de frente (política, acadêmica e a frente administrativa) tem que estar andando 
em conjunto. 



Av
AUTOAVALIAÇÃO

Momento de parar e fazer uma análise sobre o que o 
estudante aprendeu durante a disciplina.
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1)  Como o professor compreende o sentido da avaliação no processo de 
ensino e aprendizado em sua prática docente?

2)  Qual a importância e a relação dos objetivos do ensino com o processo 
de aprendizagem?

3) Avaliar para quê e por quê? Como você poderia explicar esses 
questionamentos?

4)  Quando o resultado da avaliação em uma turma é 90% de reprovação na 
disciplina que determinado professor leciona, como ele poderia compreender 
esse resultado?

5)  A concepção de avaliação sofreu modificações conceituais ao longo do 
processo histórico construído no Brasil. Como professor, o que você percebe 
e sugere para melhorar a compreensão entre teoria e prática avaliativa?
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