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Avaliação do ensino e da aprendizagem numa perspectiva formativa reguladora 
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Vivemos em tempos de ressignificações, de profundas mudanças, de contestações de toda ordem, de crise da Ciência e da Sociedade 
Moderna. Época marcada pela transitoriedade, pela busca de novos sentidos e novas práticas que sejam mais próximas da contingência 
histórica da condição humana. Realidade em que a voz uníssona da modernidade cede lugar à pluralidade cultural, étnica, política, científica 
da transição paradigmática, da pós-modernidade. Paisagem de contradições, de avanços da tecnociência e da disseminação da violência 
social e econômica; de refinamento da produção de riqueza e aprofundamento e alargamento da miséria; do mapeamento do DNA e proli-
feração de doenças anacrônicas como dengue, malária, cólera, etc. 

Respiramos a intensa e paradoxal atmosfera das inovações constantes que seguem vários caminhos, reconstruindo-os. Esse atual ce-
nário polissêmico e assimétrico se reconstrói permanentemente, produzindo novas exigências, desejos, utopias, projetos, exigindo também 
novos e diversos sujeitos que atuem ativa e criticamente na composição da luminosa e turva teia social. 

Conseqüentemente, configuram-se metamorfoses nos espaços formadores dos indivíduos, tornando-se mais complexos. É bom res-
saltar que tais mudanças processam-se em percursos diversos, as forças políticas constitutivas da sociedade se embatem ferozmente para 
ditar os ritmos e os rumos das transformações. A escola/educação, sendo um dos locus responsável pelo desenvolvimento da humanidade 
nos sujeitos e sua preparação para socializar-se com e no meio social, vem sofrendo um processo tenso de reformulações estruturais e de 
sentido. A dinâmica de ressignificação ocorre fundamentalmente na sua função de formar cidadãos que atendam aos múltiplos projetos 
societais que pairam sobre nossas cabeças. 

É nesse palco que se intensifica a discussão acerca da avaliação do ensino e da aprendizagem. Discussão esta que se insere no debate 
mais amplo da crise do paradigma educacional centrado no ensino1, no qual a escola apenas se responsabiliza por ensinar de forma linear e 
uniforme, ficando à sorte dos alunos e das alunas aprenderem2. Este paradigma vai sendo superado e substituído pelo paradigma das a-
prendizagens significativas3. Isto ocorre em um movimento de ressignificação do processo de ensino e de aprendizagem, ao considerar 
que os estudantes possuem a potencialidade de aprender - princípio da educabilidade - e o que os diferencia são seus percursos de aprendi-
zagens, que são condicionados por suas histórias de vida e pela diversidade sociocultural das escolas.4 

Este paradigma também compreende o conhecimento como (...) construção histórica e social dinâmica que necessita de contexto para poder ser en-
tendido e interpretado (Alvarez Méndez, 2002: 32). A partir dessa compreensão, o ensino não pode ser visto como uma mera e mecânica 
transmissão linear de conteúdos curriculares do docente para o educando, mas um processo de construção de significados5 fundados nos 
contextos históricos em que se ensina e se aprende e, conseqüentemente, se avalia. O espaço educativo se transforma em ambiente de 
superação de desafios pedagógicos, o que dinamiza e significa a aprendizagem, que passa a ser compreendida como construção de conhe-
cimentos e desenvolvimento de competências. 

Este entendimento faz com que o professor e a professora procurem produzir intervenções didáticas diferenciadas no intuito de fo-
mentar as várias aprendizagens dos educandos, oferecendo a cada (...) um dos meninos e meninas a oportunidade de desenvolver, no maior grau possível, 
todas suas capacidades (Zabala, 1998: 197). Logo, exigem-se práticas pedagógicas que não sejam indiferentes às diferenças socioculturais e 
cognitivas dos discentes (Perrenoud, 1999), gerando os meios e os espaços para que se busque o seu desenvolvimento integral. 

Reconhecer as diferentes trajetórias de vida dos educandos implica flexibilizar os objetivos, os conteúdos, as formas de ensinar e avali-
ar, em outras palavras, contextualizar e recriar o currículo. Zabala destaca que, para a concretização dessa flexibilidade, são importantes os 
seguintes questionamentos: quem são os meus alunos? Que sabem os alunos em relação ao que quero ensinar? Que experiências tiveram? O que são 
capazes de aprender? Quais são os seus interesses? Quais são os seus estilos de aprendizagem? (1998: 199). Como também é fundamental saber o que 
ensinar, qual a relevância social e cognitiva do ensinado para definir o que vai se tornar material a ser avaliado. 

Esses questionamentos vão possibilitando uma maior aproximação e diálogo da organização pedagógica do trabalho docente com as 
várias trilhas de aprendizagens e estrutura curricular. Nessa linha de raciocínio, a escola tem a obrigação de oferecer ao professor e à profes-
sora as condições para que ocorra uma simetria-diálogo-comunicação entre ensino diversificado e as diferentes formas de aprender. Assim, 
o sentido pedagógico do ensino é garantir o espaço e os meios para viabilização das aprendizagens, como afirma Paulo Freire (2000). Só 
existe docência se existir discência, ou seja, o ensino de fato só se efetiva se houver a correspondência com as aprendizagens significati-
vas dos discentes. 

Portanto, a responsabilidade da escola é conceder os meios didáticos e pedagógicos para a materialização das aprendizagens dos alu-
nos e das alunas na caminhada da construção da cidadania. A intervenção docente, nessa lógica, precisa estar subsidiada com as informa-
ções que mapeiem as maneiras que os estudantes estão aprendendo. Isto é, o docente precisa perguntar-se: como os educandos aprendem 
ou estão desenvolvendo suas aprendizagens? A resposta possibilita as informações a serem utilizadas na hora de elaborar, planejar e efetivar 
o trabalho pedagógico de forma tal que o universo não homogêneo da sala de aula (as diversas aprendizagens) seja contemplado. 

Outra pergunta que se pode fazer é: como obter as informações sobre as aprendizagens dos aprendentes para diversificar a prática do-
cente com consistência pedagógica?6 É em resposta a esta indagação que a avaliação do ensino e das aprendizagens ganha sentido funda-
mental. No paradigma educacional centrado nas aprendizagens significativas (apoiado na Pedagogia Diferenciada e da Autonomia) 
a avaliação é concebida como processo/instrumento de coleta de informações, sistematização e interpretação das informações, julgamento 
de valor do objeto avaliado através das informações tratadas e decifradas7, e, por fim, tomada de decisão (como intervir para promover o 
desenvolvimento das aprendizagens significativas). 

Nessa medida a avaliação é espaço de mediação/aproximação/diálogo entre formas de ensino do professor e da professora e percur-
sos de aprendizagens dos alunos e das alunas8. 

Aqui, a avaliação possui a tarefa de se centrar na (...) forma de como o aluno aprende, sem descuidar da qualidade do que aprende (Álvarez Mén-
dez, 2002: 19) para orientar o docente a ajustar seu fazer didático de maneira que produza desafios que se transformem em aprendizagens 
para os aprendentes. Ou seja, (...) a maneira como o sujeito aprende [passa a ser] mais importante que aquilo que aprende, porque facilita a aprendizagem e 
capacita o sujeito para continuar aprendendo permanentemente. Conscientes do modo como o sujeito aprende [o professor e a professora] descobrem a forma de 
ajudá-lo (Ibid: 39). 

A avaliação formadora reguladora9 torna-se (...) instrumento privilegiado de uma regulação contínua das diversas intervenções e das situações didáticas 
(Perrenoud, 1999: 14) que possui as seguintes características: democrática, constante, contínua e diversificada, sistemática (metódica) e 
intencional. Democrática ao ser lugar de negociação no movimento de definição de seus objetivos, critérios, instrumentos e dinâmica. 
Democrática também por ser o território em que os educandos têm a oportunidade de aplicarem seus conhecimentos e apresentarem suas 
dúvidas, inseguranças, incertezas. Segundo Álvarez Méndez (2002), avaliação democrática significa oportunizar aos alunos e às alunas e aos 
professores e às professoras espaço de diálogo e participação. 

Esta avaliação deve ser constante, para poder acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido na rotina escolar e, 
dessa forma, sempre informar o professor e a professora e o aluno e a aluna acerca do que vem acontecendo nas suas interações pedagógi-
cas, possibilitando informações para as regulações do trabalho docente e das aprendizagens. Em outras palavras, a avaliação cruza o traba-
lho pedagógico desde seu planejamento até a sua execução, coletando dados para melhor compreensão da relação ensino e aprendizagem, e 
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possibilitando, assim, orientar a intervenção didática para seja qualitativa e pedagógica. 
Sendo constante, a avaliação se materializa numa variedade de instrumentos, por isso a necessidade de ser contínua, o que significa ga-

rantir uma relação lógica entre os diversos instrumentos utilizados no processo avaliativo, buscando sempre uma coerência pedagógica e 
didática entre eles, e destes com os procedimentos de ensino que o professor e a professora planejaram e fizeram uso. Assim, a continuida-
de dos diversos instrumentos avaliativos tem a intenção também de afastar qualquer possibilidade de fragmentação e terminalidade de sua 
utilização, dando a este processo uma perspectiva de integralidade, coesão e coerência. 

A diversificação dos instrumentos avaliativos tem uma função estratégica na coleta de um maior número e variedade de informações 
sobre o trabalho docente e os percursos de aprendizagens10. Segundo Cronbach (1982), quanto mais informações se tenha sobre o objeto 
avaliado, mais condições de compreendê-lo e tomar os vários tipos de decisão necessários à trajetória/percurso do fazer avaliativo e do 
trabalho educativo docente na sua amplitude. Desta maneira, restringir a avaliação ao produto e a um instrumento é desperdiçar uma diver-
sidade, no mínimo, de informações do processo que são úteis ao entendimento do fenômeno educativo e à tomada de decisão para as 
mudanças necessárias. 

A diversidade e a coerência entre os instrumentos e o processo avaliativo também visam atingir as várias dimensões dos sujei-
tos/objetos avaliados. Tal postura avaliativa intenciona superar a visão restrita do aluno/aluna/professor/professora como seres apenas 
cognitivos, desconsiderando outras dimensões como a afetiva, social, cultural, etc. O resgate da multidimensionalidade dos sujeitos da 
educação escolar é imprescindível, haja vista que (...) a formação integral é a finalidade principal do ensino e, portanto, seu objetivo é o desenvolvimento de 
todas as capacidades da pessoa e não apenas a cognitiva (Zabala, 1998: 197). 

Por isso, é imperativo lançar mão de um maior número de instrumentos avaliativos, perpassando o trabalho pedagógico, para coletar 
o máximo de informações possíveis em torno das aprendizagens e das histórias de vida dos aprendentes e das intervenções e das posturas 
dos docentes. Por exemplo, restringir a avaliação aos testes finais e aos aprendentes implica não avaliar certos aspectos dos alunos e das 
alunas como o desempenho oral, a capacidade investigativa e a participação trabalhos em grupos, nem tampouco o desenvolvimento da 
aquisição dos conceitos testados finalisticamente, como também não toma a intervenção didática como objeto da avaliação. 

A diversidade de instrumentos avaliativos precisa estar inserida em uma sistemática, atender a uma metodologia própria da teoria e da 
prática da avaliação educacional e adequá-la à natureza do objeto avaliado, seja o ensino e aprendizagem, o currículo, o curso, o programa, a 
instituição, etc. Diversificar não é simplesmente adotar vários instrumentos aleatoriamente, a avaliação é um campo teórico e prático que 
possui um caráter metódico e pedagógico que atende à sua especificidade e intencionalidade. 

A partir das idéias de Stufflebeam (1971) pode-se afirmar que a avaliação é marcada por sua natureza analítica e racional, sendo um 
processo sistemático, contínuo, materializado em vários momentos: planejamento das decisões; estruturação das decisões; implementação e reciclagem das 
decisões; havendo para cada um desses momentos, respectivamente, uma forma específica de avaliação: (1) - avaliação do contexto; (2) - avaliação dos insumos; (3) - 
avaliação do processo, e, finalmente (4) - avaliação do produto (Vianna, 2000: 102-103). E, para cada forma específica de avaliar, exige-se uma diversi-
dade de instrumentos correspondentes, inseridos numa sistemática, numa metodologia. Vale ressaltar que esse esforço de diversificar e 
sistematizar o processo avaliativo intenciona melhor compreender o objeto avaliado para melhorar sua qualidade e não apenas classificá-lo, 
ou seja, diagnosticar e intervir e não selecionar e excluir. 

Segundo ainda Stufflebeam (1971), o processo avaliativo pressupõe três fases de suma importância: esboçar as questões a serem respondidas; 
obter informações que sejam relevantes para responder às questões propostas; proporcionar aos responsáveis pela tomada de decisões todas as informações necessárias 
(Vianna, 2000: 103). Essas etapas vão dando o norte metodológico da prática da avaliação, alimentando uma sistemática e uma intenciona-
lidade, um percurso lógico e pedagógico. 

O direcionamento metódico do processo/instrumento avaliativo dá-se pelos objetivos e critérios que se pretende atingir e pela abor-
dagem pedagógica e avaliativa que se adote. A intenção que o orienta e que lhe permeia é o seu norte sistematizador. Tais intenções (objeti-
vos e critérios) precisam estar escritas no projeto político-pedagógico da unidade de ensino e de aprendizagem, para que de fato orientem a 
prática de ensino e avaliativa. 

É bom destacar que o fazer avaliativo é condicionado pela cultura institucional (Sacristán, 1998), assim sendo, a maneira de vivenciá-lo 
não depende exclusivamente da atitude solitária do professor e da professora ou de atividades isoladas dos mesmos. É imprescindível a 
construção de uma cultura avaliativa que rompa com a concepção autoritária, seletiva, classificatória, punitiva e terminal11. A prática da 
avaliação pode mudar quando, principalmente, os processos avaliativos formativos reguladores tornam-se (...) regra e se integram a um dispositi-
vo de pedagogia diferenciada (Perrenoud, 1999: 14) e são assumidos pelos profissionais da educação localizados na escola. 

Vale destacar, ainda, que a avaliação formativa reguladora vai favorecer ao docente desenvolver intervenções diferenciadas, que, por sua 
vez, precisam vir acompanhadas de (...) meios de ensino, de organização dos horários, de organização do grupo-aula, até mesmo de transformações radicais das 
estruturas escolares (Perrenoud, 1999: 15). Isto é, torna-se imperativo um repensar e uma reestruturação do sistema educacional como um todo 
e da escola em específico, tomando como referência uma perspectiva emancipadora da educação (Silva, 2002). 

Em síntese, desenvolver uma nova postura avaliativa requer desconstruir e reconstruir a concepção e a prática da avaliação e romper 
com a cultura de memorização, classificação, seleção e exclusão, tão presente no sistema de ensino. Isto remete a uma reflexão em torno de 
algumas questões básicas que constituem a compreensão epistemológica e pedagógica do conceber e do fazer da avaliação. São elas: para 
que avaliar? O que é avaliar? O que avaliar? Quando avaliar? Como avaliar e o que fazer com os resultados da avaliação? Estes questiona-
mentos representam as principais dúvidas dos docentes na hora de concretizar seu trabalho pedagógico e elaborar e implementar a dinâmi-
ca avaliativa. O domínio sobre estas perguntas colabora para o desenvolvimento da autonomia didática do professor e da professora, 
conduzindo-os a uma sólida fundamentação teórica e prática do seu fazer docente e a sua implementação de forma consistente, sistemática 
e intencional. 

A intimidade com as questões básicas constitutivas do conceber e do fazer avaliativo conduz os educadores a identificarem e usarem 
os três tipos de avaliação: a diagnóstica ou prognóstica, a reguladora e a somativa. A primeira dá as condições ao docente de identificar o 
que os alunos e as alunas sabem sobre o que se pretende ensinar, para orientar o planejamento inicial e fazer algum prognóstico nas rela-
ções entre objetivos, conteúdos e a realidade sociocognitivos dos educandos. A segunda traz as informações para fazer as regulações no 
trabalho do professor e da professora em função do desenvolvimento dos aprendentes, conscientizando-os dos seus percursos de aprendi-
zagens. A terceira dá o resultado integral e final, em um tempo pedagógico determinado da interação entre docen-
tes/conteúdos/objetivos/metodologias/educandos. 

É fundamental aprofundar a discussão em torno da concepção e do processo avaliativo formativo regulador em razão, principalmen-
te, da alegação, por parte dos professores e das professoras, de que o avanço nas formas de organizar o ensino não têm tido correspondên-
cia nas práticas avaliativas, ocorrendo, portanto, uma discrepância entre inovadoras práticas educativas e as vigentes formas avaliativas. Ou 
seja, como diz Hoffmann, (...) o cotidiano da escola desmente um discurso inovador de considerar a criança e o jovem a partir de suas possibilidades reais. A 
avaliação assume a função comparativa e classificatória (1993: 74). Perrenoud (1999) também tem a mesma opinião quando escreve que a teoria 
avaliativa já avançou muito, mas o fazer avaliativo no cotidiano da escola ainda traz resquícios de uma avaliação mensuradora e coercitiva. 

Também não se pode esquecer que qualquer mudança no processo avaliativo não foge de um debate sobre as condições da formação 
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inicial e continuada do docente e de suas condições de trabalho e valorização social e econômica. Esse pressuposto visa desmistificar uma 
perspectiva ingênua de que é apenas mudando a avaliação em si mesma que os problemas educacionais estarão resolvidos. 

Diante desse quadro, justifica-se a necessidade de uma maior reflexão em torno da prática educativa (Zabala, 1998), que envolve a re-
lação pedagógica entre o planejamento do trabalho docente, a sua efetivação através do ensino e da aprendizagem, o processo avaliativo e 
as condições estruturais de trabalho dos profissionais da educação. Buscar compreender a coerência didático-pedagógica entre os elementos 
da prática educativa (planejamento, ensino/aprendizagem e avaliação) e sua interdependência com a especificidade sócio-educacional do 
contexto escolar poderá possibilitar ao professor e à professora refletirem sua ação para reelaborar sua postura pedagógica como um todo 
e, em especial, a avaliativa, cientes dos limites e possibilidades dessa reflexão. 

Com a transição paradigmática no campo educacional, a discussão em torno das emergentes concepções e práticas educativas e suas 
relações com o conceber e o fazer avaliativo constitui um universo denso e novo. Este universo requer do docente sua aproximação e seu 
envolvimento crítico para que ele possa repensar autonomamente sua postura político-pedagógica e reelaborar constantemente seu fazer 
profissional e, em particular, a ação avaliativa. 
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NOTAS 

* Pedagogo pela Faculdade de Filosofia do Recife (FAFIRE), Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Consultor do MEC/SEF no Programa de Formação continuada (PCN em Ação) e foi professor de Avaliação Educacional e da 
Aprendizagem do Depto de Psicologia e Orientação Educacional do Centro de Educação da UFPE e da Pós-graduação da Faculdade de 
Ciências Humanas de Olinda (FACHO). Consultor desta série. 

1. alto índice do fracasso escolar (evasão, repetência e analfabetismo funcional) e a compreensão de que os alunos são sujeitos que 
possuem histórias de vida diferenciadas que influenciam suas construções cognitivas (formas e ritmos de aprendizagens) contribu-
íram para se afirmar que há a necessidade de repensar e de romper com este paradigma educacional.  

2. Segundo Perrenoud, (...) a escola conformou-se com as desigualdades de êxitos por tanto tempo quanto elas pareciam "na ordem das coisas" [assim] a 
escola ensinava e, se tivesse vontade e meios intelectuais, os alunos aprendiam (1999: 14).  

3. Este paradigma está inserido em um complexo de paradigmas que seguem diversos credos teóricos e políticos, que legitimam vá-
rios projetos de sociedade e que compõem o imenso leque de tentativas de superação da crise da sociedade capitalista transfor-
mando-a, em oposição aos paradigmas que intencionam apenas aperfeiçoá-la.  

4. Como afirma Rocha, (...) pensar a escola pela perspectiva cultural significa ver cada escola não só diferente de qualquer outra instituição como também 
de qualquer outra organização escolar, através de sua particular cultura (1999:28).  

5. Nessa abordagem, (...) para assegurar a aprendizagem reflexiva de conteúdos concretos, quem aprende necessita explicar, argumentar, perguntar, deli-
berar, discriminar, defender suas próprias idéias e crenças e, simultaneamente, aprender a avaliar (ALVAREZ MÉNDEZ, 2002: 32).  

6. A diversidade da prática pedagógica precisa estar alicerçada numa sólida fundamentação teórica e numa gama de informações da 
realidade sócio-educacional na qual está inserida para não correr o risco de variações didáticas aleatórias, soltas, sem sistemática.  

7. Vale ressaltar que o julgamento de valor é feito baseado em objetivos e critérios previamente negociados e estabelecidos pelos su-
jeitos do processo pedagógico, em particular, avaliativo e registrados no projeto pedagógico da escola e no planejamento do pro-
fessor e da professora.  

8. Esse entendimento parte da premissa da necessidade de uma postura respeitosa dos profissionais da educação com a realidade 
sociocognitiva dos educandos, considerando-os sujeitos ativos, críticos e criativos do processo ensino-avaliação-aprendizagem.  

9. Esta abordagem avaliativa (...) entende que a [sua] finalidade (...) é ser um instrumento educativo que informa e faz uma valorização do processo de 
aprendizagem seguido pelo aluno, com o objetivo de lhe oportunizar, em todo momento, as propostas educacionais mais adequadas (ZABALA, 1998: 
200).  

10. Defende Valdares e Graça, (...) a utilização repetida e exclusiva de um mesmo tipo de instrumento de avaliação não permite ver o aluno sob todos os 
ângulos e pode induzir no professor juízos incorretos acerca do aluno (1998: 67). Ou ainda, (...) os testes de rendimento ou os exames conhecidos como 
tradicionais carecem de interesse e valor formativo, porque não nos dizem nada que nos ajude a entender [os processos de aprendizagens dos edu-
candos] (ALVAREZ MÉNDEZ, 2002: 39).  

11. Essa concepção avaliativa, de acordo com Hoffmann, determina (...) continuamente situação de sucesso e de fracasso escolar com base em exi-
gência de memorização e reprodução de dados pelo aluno (1993: 74).  


