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      Resumo 

Com o tema avaliação, percebemos que em pleno 
século XXI, permanece uma avaliação, que preza o 
medir, o pesar, o testar os saberes dos alunos de 
maneira tradicional, diariamente nas escolas 
públicas, os profissionais da educação se dizem estar 
buscando novas propostas para melhorar o cenário 
educativo, mas continuam com uma prática 
totalmente oposta. E finalmente a autora acredita 
que se faz urgente uma mudança nesse tipo 
avaliativo que ainda ocorre nas escolas, onde esta 
deve garantir aos alunos uma avaliação justa e 
coerente, que respeite as diferenças proporcionando 
uma aprendizagem verdadeira, para poder tornar-se 
uma instituição social, cumprindo assim o seu 
compromisso perante a sociedade. 

 

Palavras Chave: Avaliação escolar, Método Tradicional e Proposta Construtivista. 

 

INTRODUÇÃO 

As avaliações que ocorrem nas escolas públicas, quase sempre estão ocorrendo de 

maneiras tradicionais, ou seja, com notas, conceitos, contrariando assim as legislações 

vigentes, bem como ao grande número de autores que se dedicam a esse assunto. As hipóteses 

básicas de meu artigo foram de pesquisar o porquê, que insiste em novas fórmulas ou 

propostas para a avaliação, mas no fundo, a prática atual é sempre inversa. Para desenvolver 

este artigo, busquei levantar questões relacionadas a esse conflito, nas Avaliações Escolares, 

no Método Tradicional e na Proposta Construtivista. 

O artigo científico foi organizado em três momentos. 

No primeiro, trataremos da avaliação escolar, decorrendo antes, a avaliação 

relacionada ao sentido de mensuração, onde este conceito sempre esteve presente no cotidiano 

escolar, ou seja, nas escolas os alunos são medidos com notas ou conceitos, com instrumentos 

que são as provas, os exames, dentro de uma escala de unidade numérica. 

No segundo, falaremos do Método Tradicional, que é o método por origem que 

propõem uma educação centrada na figura do professor valorizando a quantidade de 

conteúdos que devem ser transmitidos aos alunos e estes como sujeitos passivos do processo, 

onde sempre sendo avaliados de acordo a quantidade de conhecimento que armazenaram 

durante a aprendizagem, isto é este método admite a mensuração. 
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No terceiro, pesquisamos na Proposta Construtivista e observamos que ela propõe um 

ensino baseado na interação entre professor e aluno, onde ambos têm a oportunidade de 

construir e reconstruir os conhecimentos, revendo velhos paradigmas, tornando agentes ativos 

e críticos de sua própria aprendizagem, atribuindo a avaliação apenas o sentido único e maior 

que é o de aprender com o próprio erro, porque para esta proposta a finalidade é de 

diagnosticar o que os alunos já aprenderam e o que eles ainda necessitam de ajuda, mediando 

sempre a favor dos alunos, para que estes sejam agentes ativos, reflexivos e também 

construtores de seus próprios saberes. 

Mudar todo um comportamento ou uma estrutura gera conflitos, porque o novo é 

sempre visto de alguma forma como uma ameaça, e impõem de certa forma a tarefa pouco 

confortável de rever-se. “Ser construtivista é produzir em um contexto em que o diálogo e a 

confrontação de pontos de vista, o entrechoque de idéias, estão sempre presentes” 

(MACEDO, 1994, p. 128). 

          

 1. AVALIAÇÃO ESCOLAR. 

          Antes de entrarmos especificamente na avaliação escolar, faz-se necessário 

esclarecermos que na origem, a avaliação sempre esteve relacionada ao sentido de 

mensuração, que é medir, o pesar, atribuir símbolos, compararem grandezas em uma escala 

numérica, onde se tem por tarefa desenvolver instrumentos e regras adequadas de medida que 

revele a quantidade de um sistema de unidade convencional do objeto ou fenômeno.           

          Avaliação pressupõe a mensuração, mas não é ela. Avaliar é muito mais que mensurar, 

“é emitir um juízo de valor a respeito de uma grandeza, com determinados propósitos”, 

(SANTOS, 1996, p. 12), como por exemplo, ao analisarmos um caderno comum podemos 

fazer uma mensuração, ou seja, medir com unidades convencionais sua largura e seu 

comprimento, fazer a contagem das linhas e das páginas, analisarem a dureza de sua capa, e 

estes itens relacionados podem estar corretos, pois medimos, pesamos e atribuímos valores de 

unidades adequadas para uma escrita com qualquer tipo de caneta? Esse caderno teria 

durabilidade necessária nas mãos de qualquer tipo de estudante?  

É aí então que emitimos um juízo de valor, ou seja, fazemos uma avaliação global 

deste caderno, onde não só entraram as quantidades de itens, mas também observamos suas 

qualidades, que serão indispensáveis para a garantia de que este caderno é bom, ruim, bonito, 

etc. 
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          Refletindo, então, sobre o sentido de mensurar/avaliar, observamos que em todas as 

circunstancias de nossas vidas somos avaliados constantemente ou promovendo avaliações.            

Ao nascermos somos avaliados: pelos médicos pediatras, pela organização familiar e social, 

pouco depois ao adentrar em qualquer tipo de instituição escolar, na adolescência a avaliação 

é muito acentuada, na idade adulta ela é muito rígida porque neste momento o indivíduo 

busca um trabalho e seja este, através de instituições públicas ou privadas a avaliação 

desponta como primordial na seleção das pessoas. 

 Além de estas avaliações serem ferozes e determinam valores na vida dos indivíduos, 

esses mesmos indivíduos avaliados promovem avaliações sobre outros indivíduos e assim 

sucessivamente. 

          Dentre todos os tipos de avaliações que ocorrem em nossas vidas e das quais 

submetemo-nos voluntariamente ou involuntariamente a elas, é sem dúvida na escola que a 

avaliação aparece de maneira marcante na vida dos alunos. 

          Segundo LUCKESI, (1996), a respeito da avaliação que ocorrem nas escolas, e que 

bem demonstram para que e a serviço de quem ela se realiza. Para ele a avaliação que ocorre 

há muito tempo e até os dias atuais nas escolas, é uma avaliação centrada nas provas e exames 

que estão voltados para um modelo teórico de educação que reproduz a concepção de uma 

sociedade burguesa que pressupões que a educação garantirá a conservação e a reprodução 

desta sociedade. 

          É uma avaliação que mede os alunos com notas e conceitos, sendo também reguladora e 

mantedora da ordem e disciplina, e é através dela que se obtém o certificado ou o diploma que 

garantirá aos indivíduos prosseguirem seus estudos nas etapas posteriores, como lhes 

garantiram um emprego, uma vez que hoje estes são muito mais exigidos para a ocupação de 

qualquer cargo empregatício. Nestes casos citados a avaliação se torna então, muito 

necessária e indispensável. 

         Mas, a avaliação que ocorre com os alunos nas escolas, quase sempre é involuntária, 

porque esses mesmos alunos estão subordinados a muitos tipos de regras e conceitos 

desejados pelas instituições escolares sem prévia consulta dos mesmos, “e tudo e todos dentro 

dessa cena um pouco caricata, são submetidos à avaliação”, (LÜDKE, 1994, p.196). 

         Caricata sim, pois os alunos mais do que ninguém são avaliados não só por toda a 

equipe pedagógica como também pelos próprios colegas na comparação mútua das provas e 

exercícios propostos. E nem sempre podemos negar ou afirmar que essas avaliações e 

comparações estão sendo feitas de maneira corretas e adequadas no processo educacional. O 
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que podemos afirmar é que as avaliações escolares existem e servem para verificar como está 

se realizando a aprendizagem dos alunos para promovê-los ou retê-los. 

Só que a aprendizagem do conhecimento não é palpável, ou seja, não é um objeto que 

possamos pega-lo para medir ou pesar. Então, a escola transforma esse conhecimento em 

“coisa”, e mede-o com instrumentos que são as provas cujas escalas são as notas ou 

conceitos, ou seja, “realiza uma mensuração equivocada, longe pois, de avaliação”, 

(SANTOS, 1996,p.14). 

         Na área escolar, pode-se afirmar que os alunos são muitos mais mensurados do que 

avaliados porque a mensuração prevê um peso e uma medida que se transformará em um 

conceito ou notas numéricas e simbólicas que se realizam através de provas escritas orais ou 

escritas, dos trabalhos em grupos ou individuais, das reprovações que serão associados ao 

desempenho de cada estudante no fim de um determinado período letivo. Constituindo assim 

o ensino na escola para a “pedagogia do exame”, (LUCKESI,1996,p.21), dando-nos a 

impressão que se não houver algo escrito e concreto, seria impossível determinar o que o 

aluno sabe ou deixa de saber, direcionando assim a prática educativa apenas a treinar alunos e 

professores a mensurar, para um treinamento de saber fazer e não o que deveria se 

objetivamente necessário, ou seja, o desenvolvimento do saber ser. 

         E a arte de ensinar crianças se torna então na arte de medir, gerando assim expectativas 

nos diversos seguimentos sociais, políticos e culturais então: 

 ...o sistema de ensino está interessado nos percentuais de aprovação e reprovação: os pais 
desejosos para que os filhos avancem nas séries de escolaridade: os professores frequentemente 
se utilizam da avaliação como elementos motivadores dos alunos por meio da ameaça e os 
alunos estão sempre na expectativa de virem a ser aprovados ou reprovados, (LUCKESI,1996, 
p.17-26). 

          

Então, como vimos no parágrafo anterior além de existir, os próprios membros 

envolvidos no processo educacional, social e político aceitam e não questionam sobre sua real 

constituição. 

         Ela é sem dúvida alguma ferramenta de trabalho que em boas mãos profissionais pode 

fazer com que na educação haja a transformação, a reflexão da prática pedagógica, um 

intercâmbio de idéias e resoluções de problemas. Ao contrário de nossa idéia ela se 

transformaria numa ferramenta capaz de provocar ferimentos irreversíveis. 

         Então percebemos nas crianças que durante sua trajetória nas escolas, elas são somente 

avaliadas em função de maior ou menor capacidade de reter informações que lhes são 

transmitidas sem preocupação prévia com o desenvolvimento de suas potencialidades.  
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         Todos os tipos de avaliações que ocorrem nas escolas do Ensino Fundamental, estão 

embasados por algum método ou proposta de ensino-aprendizagem.  

         Existem vários tipos de abordagens avaliativas, segundo MIZUKAMI (1996): 

 Numa abordagem tradicional a avaliação visa a reprodução do conteúdo ensinados em salada de aula. 

Então ela mede a quantidade e a exatidão dos acertos, por isso há aplicações de provas, exames, 

chamadas orais, exercícios, est.. que demonstram a reprodução das informações obtidas pelo 

professor. 

Numa abordagem comportamentista, a avaliação consiste em se constatar se o aluno aprendeu e 
atingiu os objetivos propostos, uma vez que o conteúdo programático deve ser conduzido até o 
final de forma adequada, supondo que o aluno progride em seu próprio ritmo. A avaliação nesta 
abordagem está sempre ligada aos objetivos estabelecidos, ou seja, há um diretivismos e 
decisões tomadas para o aluno. 
Numa abordagem humanística, a avaliação despreza qualquer padronização de produtos de 
aprendizagem e competências do professor, e defende a auto-avaliação, pois considera que só o 
próprio indivíduo pode conhecer a sua experiência e esta só pode ser julgada a partir de critérios 
internos do organismo, onde o aluno deverá assumir responsabilidade pelo controle de sua 
aprendizagem, isto é definir e aplicar critérios para avaliar até onde os objetivos estão sendo 
atingidos. 
Numa abordagem cognitivista/construtivista. A avaliação terá de ser realizada a partir de 
parâmetros da própria teoria e implicará verificar se o aluno já adquiriu noções, conservações, 
relações, já realizou operações, etc... seja, o aluno constituirá seu conhecimento em situações 
variadas. Neste processo o professor deverá considerar soluções erradas incompletas ou 
distorcidas dos alunos Então haverá pressão no sentido do seu desempenho acadêmico e 
padronizado, durante o desenvolvimento cognitivo do ser humano. 
Numa abordagem sociocultural, a avaliação consiste na auto-avaliação e ou avaliação mútua na 
prática do professor e do aluno. Nesta abordagem está eliminada qualquer processo formal de 
provas, notas, exames, etc..., pois pressupõe que tanto professores como alunos saberão quais 
suas dificuldades e progressos. 

        

  De acordo com esses tipos de abordagens avaliativas citadas, vou centralizar meu 

artigo em apenas dois modelos delas, ou seja, na avaliação tradicional e na avaliação 

construtivista. 

 

2. O MÉTODO TRADICIONAL 

Toda influência histórica educacional sempre dependeu do homem e do tipo de 

sociedade que nela se insere, tanto socialmente, politicamente quanto culturalmente.  

 “A constituição dos chamados “sistemas de ensino” data de meados do século passado. Sua 
organização inspirou-se no principio de  que a educação é direito de todos e dever do Estado. O 
direito de todos à educação decorria do tipo de sociedade correspondente aos interesses da nova 
classe que se consolidava no poder: a burguesia”, (SAVIANI, 1997, p.17) 

 

A educação sempre foi marcada por diversos movimentos e reformas. E sempre esses 

movimentos e reformas tiveram o interesse comum de consolidar o poder da elite, ou seja, 

transmitir o conhecimento aos indivíduos de acordo com as maneiras de pensar, agir e sentir 
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não do povo em si, mas de alguns poucos que ditavam as regras da sociedade. Surge, então, a 

escola como o local adequado para a transmissão dos conhecimentos que a nova camada 

social impunha. Um local onde se instruísse através da ordem e da disciplina com conteúdos 

pré estabelecidos. 

Os indivíduos, com ordem e disciplina, são inseridos num mundo que irão conhecer 

através de informações que lhes serão fornecidas e que decidiram por ele, serem úteis e as 

mais importantes para a vida dele. Porque os indivíduos são vistos no início de suas como um 

“copo vazio” no qual aos poucos e gradativamente serão preenchidos de informações 

fornecidas pelos adultos que já detêm o conhecimento e na medida em que eles vão se 

apossando de uma compreensão própria, vão se confrontando com os modelos, os ideais, as 

tecnologias e as teorias elaboradas através dos tempos pela camada dominante que supõe 

serem as melhores para todos os tipos de indivíduos.  

Neste contexto, onde os adultos detêm o conhecimento e a criança nada mais é que um 

adulto em miniatura que precisará aos poucos receber as informações impregnadas de 

conteúdos da escola para que também se torne um adulto completo, surge um método capaz 

de ensinar todas as crianças de maneira igual, onde os conteúdos serão transmitidos aos 

alunos igualmente, supondo que todos eles aprenderão satisfatoriamente. 

Partindo então, do pressuposto que a racionalidade é um tipo distintivo da espécie 

humana, o psicólogo Johan Friedrich Herbart (1776-1841), estruturou um método constituído 

pelos cincos passos formais, ou seja, elaborou um método para a atividade escolar. 

Herbart estrutura de maneira rigorosa, precisa e científica, o que ninguém havia até 

então conseguido, a tarefa de construir uma ciência da educação. 

Como citei que Herbart estruturou um método de ensino constituído pelos cincos 

passos formais que são: 1. Preparação; 2. Apresentação; 3. Assimilação (comparação); 4. 

Generalização; 5. Aplicação.  

 “No passo de “preparação”, o professor recorda alguma coisa que os alunos já sabem  ou com 
o que estão familiarizados. No segundo passo, o professor “apresenta” a nova matéria que 
deve ser aprendida no curso da lição. No passo seguinte, “compara” a matéria nova com a 
matéria antiga de tal maneira que o aluno seja capaz de assimilar o novo em termos do velho. 
Alguns autores com  efeito, chamam este terceiro passo de “assimilação”, de preferência à 
comparação. O passo seguinte, consiste na apresentação de um certo número de casos 
semelhantes ao que se acaba de examinar. Tal similaridade, em si mesma possibilita ao 
professor “generalizar” e enunciar uma regra ou princípio, que se aplica a todos os casos 
iguais. Quando isso se torna claro aos alunos, o professor está pronto para o último passo, que 
consiste em aduzir outros casos, e dizer ao aluno que faça por si mesmo a “aplicação” da regra 
ou princípio. O passo de aplicação, geralmente, consiste com o de atribuir ao aluno tarefas 
para realizar em casa”,  ( BRUBACHER apud SAVIANI, 1975, p.58). 
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 E o professor, então é quem, neste método, tem o papel de armazenar as informações 

nas cabeças dos alunos como se fossem estas cheias de gavetinhas e em cada uma delas o 

conhecimento pudesse ser depositado e jamais esquecido, e este professor tão “cheio” de 

conhecimentos terá como preocupação demonstrar o modelo do passado a ser imitado e como 

lição para o futuro. Evidenciando-se assim o caráter cumulativo humano por meio de 

transmissão do conhecimento, atribuindo-se ao sujeito um papel insignificante na elaboração 

do conhecimento, porque a ele só compete memorizar definições, enunciados, sínteses e 

resumos. 

A escola, fundada nestas concepções desse método, é o lugar por excelência onde se 

realiza a educação. Através da transmissão de informações em uma sala de aula, com um 

professor mediador que está entre o modelo a ser seguido. As possibilidades de cooperação 

entre eles são reduzidas porque a tarefa  destinada aos alunos exige participação individual de 

cada um deles, “O professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida: em 

conseqüência a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o 

silêncio”, (LUCKESI, 1992, p. 57). 

A ênfase para o ensino-aprendizagem neste método, é dada aos conteúdos e 

informações que têm de ser adquiridos e os modelos imitados, supondo que desta forma 

propiciará a formação de sujeitos prontos e acabados, numa aprendizagem quase sempre 

padronizada. 

Caracterizando o ensino pela transmissão do patrimônio cultural, pela imitação de 

modelos e raciocínios elaborados, a metodologia se baseia na aula expositiva e nas 

demonstrações do professor à classe, como se fosse uma cerimônia num auditório repleto de 

espectadores ouvintes passivos, porque o professor já traz o conteúdo pronto. 

E nessa forma automática e sem variações, é um poderoso e suficiente indicador de 

aprendizagem, uma vez que ao dar a lição, nada mais justo em que se tome a lição, 

assegurando assim o produto da aprendizagem. 

E como se toma a lição dos alunos? Com a avaliação, que é realizada visando à 

exatidão da reprodução do conteúdo comunicada em sala de aula. Mede-se pela quantidade e 

exatidão de informações que se consegue reproduzirem. Daí a consideração das provas, 

exames, chamadas orais, exercícios, repetência, etc. 

Assim os professores elaboram suas provas para “provar” aos alunos suas 

incapacidades e não para auxiliá-los na a aprendizagem, as provas são para reprovar, para 
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perpetuar o erro e como um modo de obter disciplina social dos alunos sob o “símbolo do 

medo”, (LUCKESI, 1996.p.21). 

Esta educação tradicional continua existindo na maioria de nossas escolas, convivendo 

com outras diversas tendências, ocasionando choques e dificuldades de assimilação das novas 

teorias pedagógicas, “... com freqüência cria um professor híbrido, que pensa estar aplicando 

técnicas novas, mas se encontra preso a concepções tradicionais, que se refletem na sua 

maneira de ver o mundo”, (ARANHA, 1994, p.162. 

As novas teorias pedagógicas nos apresentam novas visões com relação ao ensino-

aprendizagem, mas para conhecê-las é muito mais necessário pesquisá-las e estudá-las, do que 

a esmo tentarmos reproduzi-las nas salas sem nenhuma base teórica. Para que isso ocorra é 

necessário que o educador queira mudar, queira libertar-se de velhos paradigmas, para que 

possa ver o mundo sobre outra óptica, que deseje aprender a aprender. 

 

3. a PROPOSTA CONSTRUTIVISTA 

Vamos considerar o construtivismo como “uma nova forma de ver e interpretar as 

coisas, ele focaliza o conhecimento sob a óptica da interação entre o sujeito e o objeto, onde 

tem destaque o papel do sujeito na construção do saber”, (NOGUEIRA, 1998, p.36). Assim 

colocado, na proposta construtivista, o homem e o mundo são analisados em conjunto, já que 

o conhecimento é o resultado da interação entre eles. 

Oposta as outras posturas anteriores, como por exemplo o método tradicional, a 

proposta construtivista entende que o conhecimento se dá de dentro para fora dos indivíduos e 

em construção contínuas de ações sucessivas, exercidas pelo sujeito sobre o objeto, isto é, o 

conhecimento se forma e evolui através de um processo de construção do próprio sujeito faz 

em cima do objeto constantemente. 

E na escola um ensino baseado numa proposta construtivista, deverá desenvolver a 

inteligência dos alunos, priorizando as atividades de construção e reconstrução dos alunos, 

respeito como estes alunos aprendem e o ou os estágio cognitivos que lês estão percorrendo. 

“Embora suas idades médias possam variar de acordo com as diferenças individuais e 

influências do meio”, (NOGUEIRA, 1998, p.40), ou seja, não existe uma idade limite no 

indivíduo, porque ele sempre está ultrapassando fases e aprendendo através de suas 

experiências. 

E o professor que queria atuar nesta linha, deverá ser um criador de situações, 

propiciando condições de reciprocidade intelectual e cooperação, um provocador de desafios, 
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onde disto tudo resulte alunos independentes, autônomos e construtores não só de um saber 

próprio e contínuo, mas também que sejam construtores do seu próprio destino como 

indivíduos e seres humanos, “uma vez que o aprender é estar construindo sempre num 

processo coletivo e cooperativo com a humanidade”, (LAGÔA, 1994, p.22). 

Não existe nesta proposta um modelo pedagógico a ser seguido:  

“O que existe é uma teoria do conhecimento, de desenvolvimento humano que traz 

implicações para o ensino, e uma dessas implicações é a de que a inteligências se constrói a 

partir da troca do organismo com o meio, por meio das ações dos indivíduos” (MIZUKAMI, 

1996, p.78). 

Desta forma é que um professor direcionado para esta proposta, deve antes de tudo, 

ser um educador reflexivo de si mesmo e sobre sua relação com os outros alunos, deve ser a 

de um estudioso e pesquisador, que assuma riscos, para poder desfrutar do prazer de também 

aprender, e isto implica ir fundo em busca das raízes e por isto mesmo romper barreiras dentro 

de si mesmo. 

Romper com alguns velhos conceitos do método tradicional, é difícil e 

inevitavelmente surge certa resistência, porque o novo sempre representa uma ameaça, “o 

novo ameaça porque, em alguma medida, impõe a tarefa, muito pouco confortável, de rever-

se”, (ROSA, 1995, p. 13). Mas é necessário rever esses velhos e difíceis conceitos, porque é o 

próprio do homem querer mudar e poder sonhar. 

Mudar e sonhar implica tanto ao aluno como ao professor assumirem 

responsabilidades e cumplicidades com o saber, o aluno não será apenas um receptor de 

informações e sim será um agente construtor das informações recebidas e o professor não será 

apenas o transmissor dos conhecimentos, será antes de qualquer coisa um criador de situações 

intelectuais e um cooperador reflexivo que disponha diante do outro as possibilidades 

necessárias, “respeitando as características estruturais próprias da fase evolutiva da cada 

criança”, (MIZUKAMI, 1996, p.78). 

A avaliação na proposta construtivista, não tem a finalidade de medir com testes ou 

provas. A única e grande finalidade é a de saber diagnosticar o que o aluno já apreendeu e o 

que ainda está necessitando de ajuda. O erro, as soluções incompletas ou destorcidas dos 

alunos devem ser analisadas pelo professor como um grande aliado normal e comum na 

aprendizagem mediando a favor destes, para que os próprios alunos através destas 

implicações corrijam-se construindo e reconstruindo o seu próprio saber. 
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É então, como a proposta construtivista enxerga o aluno, como alguém capaz de agir 

na construção de seu conhecimento, descobridor das melhores formas de aprender e de 

reaprender sem receitas prontas e acabadas.  

Pode-se dizer que o método tradicional avaliava errado? Não, não avaliava errado no 

contexto social de é poças passadas, que aceitava esse tipo de avaliação na sua formação. O 

grande problema é que esse contexto social mudou muito hoje a sociedade tem outras 

prioridades e exigências e a ação do sujeito torna-se a chave da questão. A escola já não é 

apenas um local onde uma geração transmite a outra um acervo de conhecimentos, ela hoje 

deve também ser um local onde entre outras atividades, procura aprimorar valores e atitude, 

além de capacitar indivíduo na busca de informações onde quer que elas estejam. Deve ainda, 

ajudar no desenvolvimento das competências dos alunos para que busquem soluções para os 

seus próprios problemas. Capacitando indivíduos para a sua inserção no mercado de trabalho 

que exige um outro tipo de funcionário que não mais aquele que só executa o que é mandado, 

exige sim, alguém compromissado não só consigo mesmo como também com o trabalho 

coletivo. 

Finalizando, então, com um pensamento escrito pelo nosso querido educador Paulo 

Freire: “Ninguém educa ninguém, tão pouco ninguém educa a si mesmo: os homens se 

educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, (...) A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade daquela”. (FREIRE, 1993, p. 11) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Percorridos todas as considerações sobre as várias tarefas deste artigo cientifico que 

intitulamos como “Avaliação: Refletindo sua concepção e função”, concluímos que apesar 

das bibliografias dos autores tratarem de maneira explícita e abrangente sobre o tema 

avaliação em questão e da necessidade que se faz de não avaliar apenas para aprovar ou 

reprovar, a avaliação que ainda ocorre nas escolas públicas é classificatória e excludente. É 

um grande discurso na teoria, mas que ainda na prática deparamos com velhos e tradicionais 

métodos avaliativos que medem e pesam com notas e conceitos o conhecimento dos alunos, 

usando as provas como instrumentos medidores que não são válidos, isto é, não medem o que 

dizem que medem e não medem o quanto dizem que medem, porque o conhecimento não é 

palpável e, portanto impossível de ser medido numa escala numérica.  
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 A avaliação precisa ser diagnóstica para descobrirmos que estágio o aluno se encontra, 

e assim realizar uma reflexão crítica dos resultados e interpretá-los, observando os avanços ou 

dificuldades para uma tomada de decisão.  

Sempre tendo o objetivo de avaliar para algo (com referência à qualidade de ensino e 

para uma aprendizagem significativa).  

          Como educadores precisamos ter um olhar atento para a nossa realidade, para uma 

educação onde os conteúdos caminhem num sentido emancipatório. 
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