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APRESENTAÇÃO

A avaliação educacional é um tema bastante discutido, 
existindo, portanto, uma vasta bibliografi a, que o aborda sob vá-
rias óticas. Cabe evidenciar, todavia, que a maior produção sobre 
esse tema está associada à avaliação da aprendizagem. Em se 
tratando desse recorte temático, pode-se dizer que a produção 
brasileira é rica e variada tanto pela quantidade quanto pelos en-
foques de análise. Apesar da riqueza da produção teórica, a ava-
liação da aprendizagem se constitui, na prática docente, em um 
dos problemas mais destacados pelos estudos realizados sobre 
as formas que ela assume no espaço da sala de aula. 

No que concerne à avaliação institucional, a produção 
acadêmica no Brasil é mais recente. As publicações na área sur-
giram de forma mais marcante a partir da segunda metade da 
década de 1990. É nesse momento que o tema da avaliação ins-
titucional ganha maior centralidade, no país, no âmbito das refor-
mas educacionais, impulsionando uma série de iniciativas, dentre 
as quais se podem destacar: o Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica (SAEB), o Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras (PAIUB), o Exame Nacional de Cursos 
– Provão (ENC), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, 
mais recentemente (2004), o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES). 

A riqueza da produção bibliográfi ca sobre avaliação, ante-
riormente referida, não signifi ca que o tema não mereça ser objeto 
de novas refl exões. Por sua complexidade, deve estar sempre na 
agenda dos debates sobre a educação, com o intuito de delinear 
alternativas mais adequadas para pensar a instituição e o processo 
de ensino-aprendizagem. Com esse entendimento, justifi camos a 
importância de uma publicação, no âmbito da Pró-Reitoria de Gra-
duação, que possa acrescentar elementos teóricos e práticos para 
uma refl exão consubstanciada visando fornecer subsídios para re-
pensar a prática da avaliação institucional e da aprendizagem. 
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Os textos apresentados neste volume da Coleção Peda-
gógica buscam, a partir de enfoques teóricos diferenciados, cons-
truir o entendimento de que a avaliação precisa ter um caráter 
educativo. O argumento central é o de que ela deve ser um meca-
nismo capaz de fazer refl etir sobre a prática educativa, para então 
compreendê-la como um processo permanente de crítica e auto-
crítica. E para além dessa possibilidade de favorecer a assunção 
de atitudes refl exivas sobre a prática docente, a avaliação deverá, 
ainda, indicar caminhos para a instituição aperfeiçoar a sua ação 
educativa e a aprendizagem do aluno. 

Tem-se a expectativa de que este volume da Coleção Pe-
dagógica irá desempenhar papel importante na divulgação de 
idéias e experiências sobre avaliação institucional e da aprendi-
zagem, e que os professores irão considerá-las como referência 
para repensar e aperfeiçoar o seu fazer avaliativo nos espaços 
institucionais, notadamente na sala de aula. 

Antônio Cabral Neto
Pró-Reitor de Graduação
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INTRODUÇÃO

Na atualidade, avaliação é tema de destaque nos diversos 
setores da atividade humana; em especial, no controle do pro-
cesso de produção e da educação. No âmbito das universidades 
brasileiras, a avaliação assume lugar privilegiado nos Planos de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, nos Planos de Gestão, nos 
Projetos Pedagógicos Institucionais – PPI e nos Projetos Político-
Pedagógicos dos Cursos de Graduação – PPP.

Com a criação e implementação do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES, em 2004, cuja fi na-
lidade inclui “a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 
sua efi cácia institucional e efetividade acadêmica e social”, a ava-
liação no ensino superior constituiu-se, legalmente, em uma polí-
tica de Estado, atingindo a globalidade das instituições de ensino 
superior, em todas as dimensões acadêmicas. Esse sistema de 
avaliação está direcionado para “a promoção dos compromissos 
e responsabilidades sociais das instituições de educação supe-
rior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção 
dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversida-
de, da afi rmação da autonomia e da identidade institucional”.1 

Conforme metodologia e critérios estabelecidos pela nova 
política de avaliação, as instituições de ensino superior devem re-
alizar uma auto-avaliação ou avaliação interna e se submeterem 
à avaliação externa, pelo Ministério da Educação. 

A criação do SINAES insere-se em um contexto de crise 
provocada, em parte, pela redução dos recursos para as políticas 
públicas, em especial para o ensino superior, exigindo um pro-
cesso de controle e regulação cada vez maior dos planos, dos 
projetos, e das ações desenvolvidas, bem como dos resultados 
alcançados pelas instituições universitárias. 

1 LEI N. 10. 861, SINAES / MEC, 2004
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Ao se referir à crise da contemporaneidade das universi-
dades públicas, Boaventura dos Santos chama a atenção para a 
complexidade do cenário, referindo-se à dimensão intercontinen-
tal da crise nas universidades: “um pouco por todo o lado a univer-
sidade confronta-se com uma situação complexa: são-lhe feitas 
exigências cada vez maiores por parte da sociedade ao mesmo 
tempo em que se tornam cada vez mais restritivas as políticas de 
fi nanciamento das suas atividades por parte do Estado”.2 

Refl etir sobre a crise institucional, no âmbito das universi-
dades brasileiras, exige voltar-se ao seu interior para, com base 
na compreensão das determinações que confi guraram essas ins-
tituições como tal e nas condições objetivas do presente, buscar 
caminhos e alternativas possíveis para as mudanças desejadas. 
Tecendo considerações sobre a universidade que queremos, 
Luckesi ressalta: “a universidade que não toma a si esta tarefa de 
refl etir criticamente e de maneira continuada sobre o projeto de 
sua comunidade, não está realizando sua essência, sua caracte-
rística que a especifi ca como tal crítica”.3 

Em observância a tais preceitos e por compreender que a 
criticidade, a ação democrática, a participação e a transparência, 
inerentes à avaliação, são pressupostos para a promoção da me-
lhoria e do aperfeiçoamento institucional, a UFRN fez do proces-
so avaliativo elemento constitutivo de sua gestão. E nem podia 
ser diferente, dado o fato de que a avaliação tem por diretriz nor-
teadora o acompanhamento contínuo das ações, a revisão dos 
parâmetros e critérios compatíveis com o cumprimento da missão 
institucional, assumindo, portanto, caráter educativo de investiga-
ção da realidade, para proceder a intervenções adequadas à cor-
reção de rumos, com vistas à melhoria da qualidade acadêmica. 

Na UFRN, há uma experiência consolidada de avaliação, 
iniciada no princípio da década de 1990, com o Programa de Ava-
liação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB. Com 

2 A esse respeito, ler “Da idéia de universidade à universidade de idéias”, de Boa-
ventura dos Santos, no livro Pela mão de Alice, editado pela Cortez, em 2003. 

3 Idéias discutidas por Luckesi no livro Fazer universidade: uma proposta meto-
dológica, editado pela Cortez, em 2005. (Grifos do autor).
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a supressão desse programa pelo MEC, em 1998, a UFRN op-
tou por sua continuidade, mantendo as ofi cinas de auto-avaliação 
nas unidades acadêmicas, nos cursos de graduação, nos depar-
tamentos, nas residências médicas, nos hospitais-escolas e em 
outros setores que demandavam a avaliação institucional. 

Em 2004, seguindo as diretrizes do SINAES, a UFRN 
criou sua Comissão Própria de Avaliação – CPA e redimensionou 
a sistemática de avaliação, que até então vinha desenvolvendo. 
Nesse sentido, redefi niu o marco conceitual que fundamenta o 
processo de auto-avaliação, ampliou sua equipe e aperfeiçoou os 
procedimentos de trabalho.

 A avaliação institucional na UFRN constitui-se, portanto, 
em uma prática inserida no processo de planejamento, na execu-
ção e no acompanhamento de suas políticas. Nesse contexto, a 
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, tanto pela participação 
no processo global de avaliação da instituição e dos cursos de 
graduação como pela utilização dos resultados, para subsidiar 
as decisões na elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos 
– PPP, tem privilegiado a avaliação, considerando-a componente 
indispensável na gestão acadêmica. 

No âmbito específi co da aprendizagem, a avaliação dos 
estudantes da UFRN adquire sentido à medida que se articula ao 
processo de ensino, ao Projeto Político-Pedagógico dos cursos 
de graduação e se insere em um processo educativo e de forma-
ção profi ssional, com base nas ciências que têm como objeto o 
homem e suas relações. Busca-se, portanto, uma avaliação com-
prometida com a aprendizagem, com a produção, com a apropria-
ção dos saberes e que tenha como categoria central a melhoria 
da qualidade acadêmica nos cursos de graduação. Por sua im-
portância, a avaliação exige conhecimento, comprometimento e 
clareza de princípios, por parte do professor, a quem cabe emitir 
julgamentos e tomar decisões. 

 Em distintos contextos, há indícios de que a avaliação da 
aprendizagem vem sendo amplamente discutida e estudada, como 
atesta a signifi cativa produção, que se registrou, nos anos 1990, 
acerca dessa temática de natureza tão complexa. Decerto, essa 
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complexidade atribuída ao processo de avaliação favoreceu o esta-
belecimento de “um consenso entre a maioria dos autores em torno 
de algumas categorias relativas aos principais tipos de avaliação, o 
que torna possível uma classifi cação”.4 Nesse sentido, a avaliação 
da aprendizagem pode ser estudada quanto à regularidade (ava-
liação contínua e pontual); quanto ao avaliador (avaliação interna 
e externa); quanto à comparação (avaliação normativa e criterial) e 
quanto à formação (avaliação diagnóstica, formativa e somativa).

Dentre os autores brasileiros que se dedicam ao estudo da 
avaliação escolar, destacam-se Cipriano Luckesi (1996; 2005a; 
2005b) e Jussara Hoffmann (1991; 1998; 1999; 2002), pelo esfor-
ço empreendido para ultrapassar a crítica e apontar perspectivas 
possíveis para o professor assumir a avaliação da aprendizagem 
em favor da construção do conhecimento, comprometida, portan-
to, com a aprendizagem e com o desenvolvimento do aluno.

No âmbito internacional, destacam-se os estudos de Phili-
ppe Perrenoud (1999), os quais realçam que a avaliação está no 
âmago das contradições do sistema escolar, constituindo-se em 
um problema complexo. Com esse entendimento, o autor estuda 
a avaliação sob duas lógicas: “uma avaliação a serviço da sele-
ção” ou “a serviço da aprendizagem”.5 

A avaliação institucional e da aprendizagem são, desse modo, 
duas dimensões essenciais para o delineamento de ações relativas 
ao ensino de graduação na universidade. Com essa compreensão, 
e na perspectiva de contribuir para a expansão de uma cultura de 
avaliação na UFRN – baseada em princípios educativos e com fun-
ções pedagógicas –, a PROGRAD vem desenvolvendo um conjunto 
de ações, em função das quais insere-se ativamente no processo de 
auto-avaliação institucional da UFRN, promovendo atividades de 
cunho especifi camente pedagógico, dentre as quais destacam-se: 
a) participação na Comissão Própria de Avaliação da UFRN – CPA; 
b) realização de diversos fóruns de coordenadores de curso, exclu-

4 A esse respeito, ler: Avaliação. Novos tempos. Novas práticas, de Edmar H. 
Rabelo, editado pela Vozes, em 1998, p. 70-81.

5 Essas idéias são discutidas pelo autor no livro Avaliação: da excelência à regulação 
das aprendizagens Entre duas lógicas, editado pela editora Artes Médicas Sul.
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sivamente para estudo e discussão da avaliação da aprendizagem 
dos alunos; c) coordenação de estudos para aperfeiçoamento de ins-
trumentos administrativos (como portarias, resoluções e outros) que 
tratam da vida acadêmica do professor e do aluno, com destaque 
para a avaliação, devendo estes estudos culminar com um novo Re-
gulamento do Ensino de Graduação; d) realização de um fórum, com 
os coordenadores de curso, para discutir a proposta de avaliação da 
docência na UFRN; e) participação no processo de elaboração, exe-
cução e implementação da avaliação da docência na UFRN; f) cons-
tituição de uma comissão para elaborar uma proposta de melhoria da 
avaliação do rendimento escolar do aluno na UFRN; g) implantação 
do Programa de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Gradu-
ação na UFRN, que inclui, dentre seus objetivos, o incentivo à adoção 
de uma sistemática de avaliação contínua, que considere o aluno em 
sua complexidade e propicie a refl exão acerca da prática docente e 
do redimensionamento da ação do professor; h) oferta sistemática de 
cursos tratando de questões teóricas e práticas da avaliação educa-
cional, por meio do Projeto de Atualização Pedagógica – PAP, com 
signifi cativa participação de professores dos centros e das unidades 
acadêmicas; i) oferta sistemática de ofi cinas pedagógicas abordando 
as questões técnicas da elaboração de provas e outros instrumentos 
para avaliação da aprendizagem, em atendimento às solicitações dos 
professores que participam dos cursos do PAP ou de grupos interes-
sados que buscam apoio pedagógico na Coordenação Didático-Pe-
dagógica da PROGRAD; j) realização de seminários e ofi cinas envol-
vendo alunos e professores dos cursos selecionados pelo SINAES, 
para o Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE; l) 
apoio e incentivo aos professores para apresentarem projetos de mo-
nitoria com alternativas inovadoras em avaliação. 

O volume 8 da Coleção Pedagógica, dedicado à avaliação, 
integra esse conjunto de ações, mantendo o compromisso com 
a política institucional de qualidade acadêmica. Em razão disso, 
visa fornecer subsídios aos docentes da UFRN para desenvolver 
uma refl exão sobre avaliação institucional e da aprendizagem, 
ancorada na compreensão segundo a qual a avaliação é uma 
prática social em que se destacam as relações entre o professor 
e o aluno, principais atores do processo de ensino-aprendizagem, 
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portanto, os protagonistas do cenário, do ato e dos resultados 
da avaliação. Por tal enfoque, passa-se ao entendimento de que 
a avaliação escolar é uma prática que incorpora características 
das práticas sociais da instituição. Assim, ao avaliar o aluno, o 
professor avalia, também, sua prática pedagógica e as condições 
objetivas que a geraram. 

Este volume compõe-se de seis textos sobre avaliação. 
Nos quatro primeiros textos, de caráter mais abrangente, apre-
sentam-se fundamentos de natureza teórica e conceitual da 
avaliação da aprendizagem. Os dois últimos textos, de natureza 
mais específi ca, apresentam experiências realizadas no campo 
da avaliação institucional e da aprendizagem, respectivamente, 
a avaliação da docência na UFRN e de uma disciplina ministrada 
para os alunos do curso de Medicina.

O texto “Para discutir avaliação escolar a serviço da apren-
dizagem” trata da avaliação como um tema complexo, que precisa 
ser compreendido no contexto do processo de ensino. Apresenta 
empecilhos para a aprendizagem respaldada pela avaliação e 
discorre sobre a contribuição de vários autores e sobre vários ti-
pos de avaliação. Chama a atenção para a necessidade de um 
questionamento crítico sobre avaliação escolar, enfatizando seu 
papel formativo. Considera que “ressignifi car a avaliação escolar 
implica, certamente, uma renovação da concepção de aprendiza-
gem assumida pelo profi ssional da educação”. 

O trabalho “Avaliação da aprendizagem: signifi cados e de-
safi os” apresenta uma breve retrospectiva situando a educação 
na sociedade e a avaliação como parte desse contexto. Funda-
menta-se no pressuposto de que a avaliação da aprendizagem é 
parte constitutiva do processo de ensino e situa o debate sobre 
avaliação, destacando a contribuição de autores para os quais o 
conceito de avaliação engloba atributos como “processo, diagnós-
tico, posicionamento, crescimento, desenvolvimento, autonomia, 
realidade, tomada de decisão, julgamento de valor, superação de 
difi culdades”. Construindo uma compreensão sobre o conceito de 
avaliação, o texto indica caminhos possíveis para uma prática de 
avaliação fundamentada no relacionamento democrático entre 
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professor e aluno, com regras, papéis, direitos e deveres clara-
mente defi nidos e consensuados.

Ampliando a discussão, o artigo “Representação social do 
professor sobre a avaliação: notas para uma discussão” eviden-
cia os confl itos da prática docente à luz da teoria das representa-
ções sociais. Inicia com uma descrição das principais tendências 
fi losófi cas da educação brasileira, realçando sua infl uência no 
processo de avaliação da aprendizagem, assim como nos tex-
tos da LDB (1996) e dos PCN (2001). Ao discorrer sobre uma 
representação social da avaliação, o texto parte da defi nição de 
“representação social” e dos conceitos de “ancoragem e objeti-
vação” para explicar “que os docentes possuem, arraigados em 
seu imaginário, uma forte representação social do sistema de 
avaliação, relacionando-o a uma prova, a fi m de se obter uma 
nota”. Considera que a representação social do professor sobre 
avaliação foi construída no interior das tendências pedagógicas, 
principalmente na Pedagogia Tradicional.

Para completar a abordagem mais ampla da avaliação, o 
texto “Avaliação e formação autônoma do sujeito: um desafi o com-
plexo” problematiza a avaliação como a face oculta da aprendi-
zagem. Esta é uma compreensão que transcende as abordagens 
convencionais da literatura pedagógica. O texto trata da avaliação 
“que se revela nos diferentes momentos da vida e é a medida 
da experiência que se institui como referência para a formação 
autônoma do sujeito. Esta perspectiva está inserida no espaço 
escolar, mas transcende os seus muros”. A avaliação é analisada 
como parte da educação, relacionada, portanto, à aprendizagem 
e compreendida como um “exercício dialógico auto-refl exivo”. Ao 
mostrar os desafi os de uma avaliação voltada para a formação 
autônoma do sujeito, o texto aponta caminhos possíveis para a 
prática de uma avaliação que não se restringe a prescrições a 
serem aplicadas, podendo ser ampliada para outros horizontes.

Com uma abordagem mais específi ca, o texto “Avaliação da 
docência: dimensão educativa da experiência na UFRN” apresenta 
aspectos relativos ao processo de avaliação realizado em 2005. As 
descrições e refl exões sobre o processo avaliativo pretendem de-
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monstrar que a UFRN assume a avaliação da docência como um 
processo sistemático, formativo e democrático, que demarca seu 
compromisso com a busca da qualidade acadêmica. A narrativa 
da experiência apresenta a concepção da docência e seus objeti-
vos, os aspectos metodológicos, os resultados e encaminhamen-
tos para subsidiar as decisões. Consubstanciada nos pressupostos 
teóricos que fundamentam a identidade docente e nos princípios 
orientadores da avaliação, os encaminhamentos adotados confi r-
mam a realização de uma experiência de avaliação enfatizando 
sua dimensão educativa. O texto demonstra como o processo de 
avaliação da docência na UFRN suscitou o debate e a crítica so-
bre o ensino de graduação e ofereceu subsídios para as gestões 
empreendidas no enfrentamento dos embates e problemas identi-
fi cados. Revela, ainda, que a expectativa positiva da comunidade 
universitária em torno da continuidade do processo de avaliação da 
docência na UFRN é indicador de sua dimensão educativa.

O texto “Avaliação da aprendizagem: uma estratégia ino-
vadora na disciplina Anatomia Humana” considera a avaliação 
como um desafi o constante no cotidiano acadêmico e descreve 
uma experiência de avaliação formativa. Contextualiza a avalia-
ção na disciplina e apresenta um recorte da experiência desen-
volvida em busca da construção de uma prática inovadora de ava-
liação, destacando temas integradores, exemplos de estratégias 
de apresentação dos conteúdos e a opinião dos estudantes sobre 
a experiência vivenciada. O elemento inovador que caracteriza 
esse processo avaliativo, conforme o texto, consiste no esforço 
empreendido para romper com a falta de uniformidade e com as 
formas tradicionais de avaliação. Constata-se, também, o fato de 
que, em coerência com essa perspectiva inovadora, introduziu-se 
um contrato pedagógico com os estudantes, imprimindo caráter 
participativo e criativo na vivência da avaliação. O texto demons-
tra ainda que a sistemática de avaliação formativa resultou na 
reorganização e no replanejamento do ensino, evitando-se a frag-
mentação e a simples memorização dos conteúdos, para dar ên-
fase à interdisciplinaridade, à abrangência de diferentes domínios 
de aprendizagem, à contextualização dos conteúdos em situa-
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ções práticas do cotidiano dos médicos, enfi m, na construção do 
conhecimento, utilizando novos formatos e estratégias. 

A importância dos artigos aqui apresentados reside no fato 
de que, no atual contexto da educação superior, seja na particula-
ridade das práticas pedagógicas em sala de aula, seja nas dimen-
sões globais e institucionais, a avaliação assume papel relevante. 
Nesse sentido, ela deve pautar-se em princípios transparentes, 
que contribuam para a construção coletiva de um cenário futuro 
de formação humana e compromisso social. Como parte do pro-
cesso educativo, a avaliação no ensino de graduação tem por 
diretriz norteadora o acompanhamento contínuo das ações, a re-
visão dos parâmetros e critérios compatíveis com o cumprimento 
da missão institucional da UFRN. A avaliação assume, portanto, 
caráter de investigação da realidade para proceder a interven-
ções adequadas à melhoria da qualidade acadêmica. Este é o 
signifi cado educativo da avaliação que se pretende delinear neste 
volume da Coleção Pedagógica. 

Maria Carmozi de Souza Gomes
Assessora Pedagógica da Pró-Reitoria de Graduação
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PARA DISCUTIR AVALIAÇÃO ESCOLAR 
A SERVIÇO DA APRENDIZAGEM6

Maria Doninha de Almeida7

Uma parte signifi cativa da decisão relativa à melhoria 
da aprendizagem do aluno, notadamente nas escolas públicas, 
corresponde a uma mudança na prática avaliativa. Para isso, 
é preciso ressignifi car a avaliação no conjunto do processo de 
ensino-aprendizagem, revendo o entendimento a respeito das es-
tratégias de ensino e a posição da avaliação nesse processo. A 
conseqüência será o estabelecimento de um diálogo constante 
entre o ensino e a aprendizagem, como sugere Weisz (2001).

Ressignifi car a avaliação escolar implica, certamente, uma re-
novação da concepção de aprendizagem assumida pelo profi ssional 
da educação. A instituição de um novo signifi cado para a avaliação 
no sistema de ensino depende, então, da clareza, da atualidade e da 
pertinência do entendimento sobre o processo de aprendizagem.

A concepção de aprendizagem, por sua vez, é permea-
da pela idéia que fundamenta a noção de educação. Etimologi-
camente, a palavra educação vem do latim educare. Na prática, 
pode ser explicada como algo externo que se acrescenta a al-
guém. Essa é uma compreensão que funciona até hoje, mesmo 
que, para a maioria dos profi ssionais da educação, seja uma pos-
tura assumida inconscientemente.

Ensinar seria, então, dar algo a alguém que pode ser vis-
to como uma espécie de tábula rasa, conforme concebido por 
Locke, em sua referência à alma humana no momento do nasci-

6 Esta refl exão resume aspectos abordados, sob a nossa coordenação, no curso 
Avaliação da aprendizagem escolar: do teórico ao prático, realizado em 2005, 
como parte do Projeto de Atualização Pedagógica – PAP, desenvolvido pela 
PROGRAD para os professores da UFRN.

7 Doutora em educação. Professora aposentada da UFRN.
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mento do homem.8 O ensino e a sistemática de trabalho serão, 
nesse caso, a transmissão do conhecimento e o desenvolvimento 
de metodologias acionados por mera opção do professor, sem a 
consideração das características da clientela atendida. O aluno 
é concebido como um simples aprendiz. Trata-se, pois, de uma 
forma que subtrai qualquer possibilidade de o ensino se constituir 
em um processo. Em tal contexto conceptual, explica-se a apren-
dizagem como uma ação “de fora para dentro”, de responsabili-
dade exclusiva do aluno isoladamente, com uma “prestação de 
contas” ao professor, no momento das provas – quase sempre 
chamado de avaliação.

Uma proposta de ressignifi cação da avaliação escolar 
deve situar-se no sentido atribuído à educação (também originá-
ria do latim educare), cujo fundamento é a idéia de “conduzir para 
fora”, tirando algo que está no próprio indivíduo. Se o indivíduo 
é o aluno, a noção de aprendizagem implica uma relação ensi-
no-aprendizagem em direção ao êxito do aluno e do professor. 
O aluno aprende sob a orientação de um facilitador, o professor, 
mas os dois – facilitador e aluno – interagem em um processo de 
troca, no diálogo entre ensino e aprendizagem.

O movimento em direção ao sucesso é parte do ensino-
aprendizagem e deve ser impulsionado pela avaliação. Dessa forma, 
a avaliação escolar funciona a serviço da aprendizagem, devendo ser, 
antes de tudo, uma prática inerente ao processo de ensinar-apren-
der. Todavia, esse é um tema reconhecidamente complexo; e não 
há consenso, principalmente quanto à sua posição no processo de 
ensino e aprendizagem. Não obstante, faz-se pertinente uma discus-
são sobre a importância de ressignifi car a avaliação, acionando-a 
como um serviço próprio do processo ensino-aprendizagem.

A história mostra que, desde a década de 1930, o conceito 
de avaliação vem sendo tratado, em uma vasta literatura, com ênfa-
se na sua importância como estratégia para o sucesso do processo 

8 John Locke, médico, fi lósofo e político inglês, chegou a defender que a alma hu-
mana, diga-se a mente humana, no momento do nascimento, era uma espécie de 
tábula rasa, semelhante a um papel em branco no qual inicialmente nada estava 
escrito. Tudo dependeria da experiência. (Consultar a Coleção Os Pensadores).
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de ensino-aprendizagem. Há, teoricamente, e em muitos trabalhos, 
a sistematização de fundamentos e justifi cativas sobre a avaliação 
em seu caráter formativo, concepção que pressupõe a impossibili-
dade de abstrair a avaliação do processo de ensinar-aprender.

Vários estudiosos propõem que a avaliação escolar seja 
adotada como um procedimento específi co para conduzir o aluno 
ao êxito na aprendizagem, o que, por extensão, conduz ao suces-
so do trabalho do professor.

A ênfase à avaliação formativa respalda-se em uma no-
ção de avaliação relativamente recente. Segundo informa Hadji 
(2001), a proposta inicial surgiu na década de 1960, especifi ca-
mente em 1967, quando Scriven M. tratou de avaliação na abor-
dagem do currículo amplo. Conforme o autor, em 1971, Bloom 
B. abordou a avaliação formativa no âmbito das ações do aluno. 
Para os autores que defendem a avaliação como mediadora da 
aprendizagem de qualidade, a importância da avaliação formativa 
pode ser expressa na seguinte indagação: uma avaliação escolar 
capaz de fornecer ao aluno

[...] indicações esclarecedoras, mais do que oprimi-lo 
com recriminações; capaz de preparar a operacio-
nalização das ferramentas do êxito, mais do que se 
resignar a ser apenas um termômetro (até mesmo 
um instrumento) do fracasso, não seria o mais belo 
auxiliar, e o meio, de uma pedagogia enfi m efi caz? 
(HADJI, 2001, p. 9).

Em defesa dessa idéia sobre a função essencial da ava-
liação, propomos reforçar a avaliação formativa, teoricamente in-
dicada por vários estudiosos que a caracterizam como um meca-
nismo que auxilia a procura do sucesso do aluno e do professor.

Ressignifi car a avaliação escolar e discuti-la como estratégia 
formativa não é uma invenção nossa. No entanto, enfatizá-la nesta 
refl exão colabora com o debate sobre a sua importância prática.
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EMPECILHOS PARA A APRENDIZAGEM 
RESPALDADA PELA AVALIAÇÃO

O destaque à avaliação formativa não exclui a conside-
ração e uma referência ampla a respeito dos vários tipos, ou 
modelos, de avaliação escolar. Mas antes é necessário registrar 
a importância atribuída a quatro aspectos que confi guram uma 
síntese distorcida do processo avaliativo, notadamente no âmbito 
do planejamento educacional e, com relevância, na instância pro-
priamente escolar.

O PROFESSOR COMO ATOR PRINCIPAL E O ALUNO COMO RECEPTOR

A assunção de tais papéis decorre da concepção de apren-
dizagem que trata o aprender escolar como um processo no qual o 
professor é o ator principal e o aluno um receptor (passivo) de ensi-
namentos. Essa concepção, lembrada no início desta análise, culmi-
na com a apresentação formal, teórica e prática da avaliação como 
um momento particular, isolado dos procedimentos de ensino.

É regra geral que em todo o planejamento educacional, 
tanto naqueles de alcance institucional quanto nos específi cos 
dos vários níveis dos diversos saberes, como as disciplinas, a 
avaliação seja prevista como um item a mais, mesmo que obriga-
tório. Um exemplo que se tornou convencional encontra-se nos 
programas e nos planos de ensino, assim descritos: a) o registro 
dos objetivos; b) o conteúdo a ser trabalhado; c) a indicação da 
metodologia; e d) a avaliação. Vale ressaltar que, na maioria dos 
casos, a avaliação escolar signifi ca fazer provas, testes e usar 
vários outros instrumentos, em momentos de tensão do aluno 
no processo de aprendizagem. Implícita a essa prática, situa-se 
a idéia de que somente se avalia a aprendizagem do aluno por 
meio de uma escala (intervalar) criada para “garantir” a cientifi ci-
dade das investigações nas ciências sociais e humanas.

Se ensinar, segundo indica esse aspecto, tem como resul-
tado uma ação imposta (externa e isoladamente) pelo professor, 
o aprender passa a ser responsabilidade somente do aluno. Para 
além dessa compreensão, reafi rmamos que essa noção de ensi-
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nar e aprender resulta do entendimento sobre os signifi cados de 
educação e de aprendizagem, não pertinentes e não verdadeiros 
no que deve ser o objetivo essencial da instituição escolar. Em tal 
condição, é difícil, mas não impossível, a abertura de um espaço 
para a possibilidade da avaliação formativa como parte do pro-
cesso que envolve professor e aluno.

OS MITOS SOBRE AVALIAÇÃO

Na consideração desse segundo aspecto, contemplam-se 
os mitos radicalmente enraizados sobre a questão da avaliação 
escolar. Esse aspecto foi signifi cativamente explicado por Hoff-
mann (1991), no livro Avaliação: mito e desafi o – uma perspectiva 
construtivista, especialmente no item Mitos da avaliação no 2º e 
3º graus, cujos registros são tomados por empréstimo.

A autora, entre outros mitos mais denunciados, escolheu 
os cinco seguintes:

Mito 1 A qualidade dos cursos diminui quando a 
maioria dos alunos é promovida. Os cursos e profes-
sores mais sérios são os que mais reprovam.

Mito 2 É impossível utilizarem-se conceitos ou outras 
formas de registro na análise de desempenho de um 
estudante universitário. Somente o sistema de atri-
buição de notas e cálculo de medidas é justo e preci-
so na aferição da aprendizagem dos estudantes.

Mito 3 Provas fi nais, extensas e, sobretudo, objeti-
vas, são os instrumentos mais efi cazes para verifi car 
o domínio do conhecimento.

Mito 4 Não se pode admitir que um estudante uni-
versitário cometa qualquer erro! Que profi ssional se 
estará formando?

Mito 5 A avaliação é uma exigência do sistema, que se 
cumpre rigorosamente. Embora arbitrária e controlado-
ra, é um mal necessário! (HOFFMANN, 1991, p. 77).
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Uma análise sobre a concepção que fundamenta os mitos 
citados indica que a adoção da avaliação formativa, neste mo-
mento, é apenas um ideal teórico, que deve ser considerado.

Os mitos podem ser explicados não só pelos limites da 
adoção de determinadas concepções sobre educar e aprender, 
ensino e aprendizagem e avaliação escolar. Eles signifi cam, tam-
bém, mecanismos que respaldam ações arbitrárias, expressas 
por meio do uso do poder e, muitas vezes, pela necessidade de o 
professor se impor como único detentor do saber e do poder nas 
decisões em relação ao aluno.

De acordo com os mitos, o erro será sempre uma falta grave; 
no entanto, na perspectiva da avaliação formativa, o erro é “[...] mais 
uma fonte de informação, e isso tanto para o professor [...] como 
para o aluno, que precisa compreender seu erro para não mais co-
metê-lo, e progredir” (HADJI, 2001, p. 10) em busca do sucesso.

A ILUSÃO DO IDEAL OU O DISTANCIAMENTO DO CONTEXTO

O desconhecimento do contexto, principalmente o do alu-
no, é o terceiro aspecto que funciona como empecilho para a con-
textualização do processo de ensino e de aprendizagem, desta-
cando o reforço da avaliação escolar no aperfeiçoamento desse 
processo. Muitos professores desejam trabalhar com um aluno 
ideal, tanto em termos de conhecimento anterior quanto no que 
se refere à situação socioeconômica e cultural. O professor, que 
espera um aluno ideal em um contexto diversifi cado e desigual, 
também pode, mesmo sem lógica, desejar igualdade de aprendi-
zagem em um mesmo espaço-tempo.

Será que todos os professores podem ser considerados ide-
ais e incluídos em contextos igualmente ideais? No sistema capita-
lista, a igualdade é unicamente uma retórica legal; e no Brasil não 
poderia ser diferente. Em uma universidade pública, por exemplo, 
constatamos que a situação profi ssional e a condição socioeconô-
mica e cultural dos alunos, bem como no caso de grande número 
de professores, distanciam-se, cada vez mais, do ideal desejado.

No caso dos cursos de licenciatura, desconsiderar o con-
texto, que será o campo de trabalho do aluno, tem sido uma cons-
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tante nas instituições formadoras de professores para o sistema 
de educação básica. Muitos cursos de licenciatura argumentam 
que trabalhar com as características dos sistemas de ensino sig-
nifi ca “baixar o nível” do curso. Mas é preciso entender que os 
aspectos contextuais, mesmo referentes apenas ao local, tam-
bém fazem parte do conhecimento científi co que deve subsidiar 
as decisões do professor no espaço do trabalho escolar.

Neste momento, um cuidado especial se impõe nas de-
cisões sobre as estratégias de ensino e avaliação no sistema 
superior, diante do agravamento de duas situações desiguais: a 
convivência do professor com alunos que entram na universida-
de apresentando diferentes níveis de conhecimentos necessários 
ao acompanhamento dos estudos superiores, o que pode aguçar 
a visão de ideal versus desigual; e a intensifi cação do distan-
ciamento entre o real e o teórico, principalmente diante da des-
consideração da qualidade da oferta nos níveis de ensino que 
antecedem o nível superior. No âmbito das desigualdades, adotar 
uma sistemática de avaliação que funcione a favor do sucesso da 
maioria dos alunos, embora com limitada possibilidade prática, é, 
neste caso, uma necessidade indiscutível.

A IMPOSIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO ALUNO

Esse quarto aspecto corresponde à predominância da 
avaliação classifi catória. A sistemática de avaliação na instituição 
escolar também é infl uenciada pelas imposições gerais da so-
ciedade, das políticas governamentais, do sistema educacional e 
das normas relativas aos seus vários níveis de atuação.

De modo geral, todos são selecionados por meio de ava-
liações classifi catórias. A obtenção de um emprego, por exemplo, 
resulta, quase sempre, de uma seleção classifi catória. Todas as 
certifi cações de cursos, diplomas, principalmente aqueles relati-
vos à conclusão de curso, dependem de classifi cação. Até mes-
mo a promoção do aluno de uma série para outra observa as 
normas vigentes de classifi cação.

Durante o desenvolvimento do curso que gerou esta refl e-
xão, um professor que participava das discussões fez a seguinte 
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indagação: trabalhar com avaliação formativa pode ser uma de-
cisão bastante interessante, mas o nosso aluno vive em um con-
texto no qual a classifi cação é uma constante em sua vida. Como 
fi ca essa questão, se desprezarmos a avaliação classifi catória?

Essa questão não será resolvida pela eliminação da avaliação 
classifi catória. A avaliação escolar deve ter duas funções: uma fun-
ção eminentemente pedagógica, na qual se destaca a recomendação 
para o uso da avaliação formativa, e uma função social e política, que 
se realiza por meio da classifi cação (JORBA; SANMARTÍ, 2003).

Classifi car o aluno no processo de ensino-aprendizagem 
não signifi ca a obrigatoriedade de posturas e padrões tradicio-
nais, rigidamente consagrados ao longo da história da educação. 
Ao professor compete o equilíbrio nos procedimentos de avalia-
ção, sem radicalizar em relação às normas explícitas e às ocul-
tas no sistema de ensino, e sem deixar de criar possibilidades 
para a modifi cação destas, atentando, ao mesmo tempo, para 
as características do contexto que gera e sustenta as exigências 
classifi catórias. Afi nal, a classifi cação não deve ser somente para 
controlar e posicionar o aluno; ela deve ser usada também para 
transformar o ensino-aprendizagem.

O resumo sobre a importância dos quatro aspectos aborda-
dos, no entanto, não esgota os problemas oriundos da complexida-
de da temática da avaliação escolar, nem tampouco as distorções 
do processo avaliativo no espaço específi co da sala de aula.

VÁRIOS AUTORES E VÁRIOS TIPOS DE AVALIAÇÃO

Existe uma variedade de propostas a respeito dos possí-
veis tipos ou modelos de avaliação escolar. Mas há um consenso 
entre os autores consultados sobre a avaliação escolar como um 
continuum, que envolve, de um lado, a emissão de uma opinião, 
que corresponde a um juízo sobre um determinado fenômeno, e, 
de outro, a tomada de decisão a partir do juízo estabelecido. A 
existência do juízo e da tomada de decisão independe de qual-
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quer concepção de avaliação (RABELO, 2000). Nessa perspecti-
va, a avaliação pode ser

[...] uma atividade mediante a qual, em função de 
determinados critérios, se obtêm informações perti-
nentes acerca de um fenômeno, situação, objeto ou 
pessoa, emite-se um juízo sobre o objeto de que se 
trata e adota-se uma série de decisões relativas ao 
mesmo (MIRAS; SOLÉ, 1996, p. 375, apud RABE-
LO, 2000, p. 69-70. Destaques nossos).

Toda avaliação pressupõe a existência de um fato ou fenô-
meno a ser avaliado, o critério para o julgamento, o juízo (julgamen-
to) e uma decisão relativa ao fenômeno avaliado (RABELO, 1996).

A maioria dos autores indica vários tipos de avaliação que 
guardam semelhança entre si. Rabelo (2000), por exemplo, diz que 
a avaliação pode ser tratada em termos de cinco classifi cações. 
Quanto à regularidade: contínua, desenvolvida de forma perma-
nente, e pontual, quando realizada no fi nal de uma tarefa. Quanto 
ao avaliador: interna, feita pelo próprio professor da disciplina, e ex-
terna, feita por alguém fora da sala de aula. Quanto à comparação: 
normativa ou criterial. Quanto à formação: diagnóstica, formativa 
e somativa. Quanto à explicidade: explícita e implícita. Quanto ao 
conhecimento: formativa, diagnóstica e somativa.

Castanho e Castanho (2000) informam que, desde 1808, 
tem ocorrido uma revisão das várias características da avaliação 
escolar. Mas, para eles,

o ponto principal é que a avaliação só ganha sentido 
se integrada ao processo de ensino-aprendizagem. 
Isolada não passa de um instrumento arcaico que é 
preciso eliminar. Como atividade incluída no proces-
so de ensino-aprendizagem, a avaliação acompa-
nha-o continuamente. [...] a avaliação deverá ocor-
rer junto com o ensino-aprendizagem (no mesmo 
tempo), dentro do ensino-aprendizagem (no mesmo 
espaço). Uma conseqüência prática já salta à vista: 
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não tem sentido um ‘calendário de provas’ como um 
capítulo à parte do ‘calendário escolar’ (CASTANHO; 
CASTANHO, 2000, p. 174 –175).

Os autores apresentam uma proposta de pôr em prática a 
idéia de ensino-pesquisa, que, além de inovadora, é semelhan-
te à defesa da avaliação como parte do processo de ensino. Na 
concepção de Castanho e Castanho (2000), a proposta de união 
ensino-pesquisa favorece o estímulo à busca de informações; 
propicia a orientação e a sistematização de conhecimentos; con-
sidera relatos e discussões de experiências; e defi ne a avaliação 
como uma espécie de retroalimentação do processo.

Sem diferenças signifi cativas, muitos autores apresentam 
outros detalhamentos classifi catórios da avaliação escolar, como 
é caso de Romão (1998), que alerta quanto às seguintes funções: 
prognóstica, para verifi cação de pré-requisitos e tomada de deci-
são sobre o nivelamento do aluno; diagnóstica, para constatação 
de progressos durante o desenvolvimento do curso; classifi cató-
ria, para emissão de certifi cado. Ainda de acordo com esse autor, 
a avaliação educacional expõe, como características atuais, uma 
contradição entre intenção e prática e uma acomodação aos sis-
temas educacionais existentes. Mas como mudar a avaliação no 
sistema de educação básica se a avaliação na universidade é a 
mais tradicional possível? Esse é o questionamento lançado por 
Hoffmann9 (1991) ao tratar dos mitos da avaliação.

Tecendo considerações sobre a temática, Luckesi (1996, p. 
85) afi rma que a avaliação não tem fi nalidade em si mesma. Para 
ele, a avaliação “[...] subsidia um curso de ação que visa construir 
um resultado previamente defi nido”. No entanto, vale ressalvar que 
a escola não trabalha com avaliação, mas, sim, com verifi cação.

Inscrevendo-se no debate, Dolors Quinquer (2003) reafi rma 
a dependência da abordagem de avaliação da aprendizagem em re-
lação à concepção dos docentes sobre ensino-aprendizagem. A sua 

9 Jussara Hoffmann tem uma ampla produção acadêmica sobre a questão da ava-
liação escolar como mediadora do êxito do processo ensino-aprendizagem.
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análise apresenta signifi cativas informações a respeito dos principais 
modelos e enfoques sobre a avaliação educacional, defendendo os 
fundamentos do chamado modelo comunicativo, por entender que 
a comunicação ajuda na construção do conhecimento desenvolvido 
na sala de aula. É também no trabalho de Dolors Quinquer (2003) 
que se destacam três modelos de avaliação: o psicométrico; o sistê-
mico-formativo; e o comunicativo ou psicossocial. 

O MODELO PSICOMÉTRICO 

O objetivo do modelo psicométrico é medir os resultados a 
serem atingidos, isto é, medir preferencialmente os resultados da 
aprendizagem. Segundo o trabalho de Quinquer, esse modelo teve 
origem na década de 1930, tendo por base as correntes positivistas 
e condutivistas. Ele vincula os objetivos à aprendizagem, descre-
vendo reações e condutas observáveis e que podem ser medidas. 
Nesse modelo, diversas taxonomias tentam classifi car e ordenar 
as capacidades formuladas por meio dos objetivos. A mais conhe-
cida é a Taxonomia dos objetivos educacionais, de Bloom (1966), 
até hoje muito utilizada em vários cursos na universidade.

De acordo com os princípios do positivismo, que fundamen-
tam o modelo psicométrico, a validade e a confi abilidade tornariam 
a avaliação mais quantifi cável e mais científi ca. Surgiu daí a ênfase 
no teste objetivo. A análise de Quinquer não omite o reconhecimen-
to de que essa força (a objetividade) vem da concepção de ciência 
na perspectiva das ciências sociais, quando estas passaram a usar 
os métodos das ciências experimentais. Segundo Quinquer, muitas 
práticas ainda estão impregnadas desse modelo.

O MODELO SISTÊMICO-FORMATIVO

O avanço das concepções de ciência e o desenvolvimento da 
psicologia cognitiva impulsionaram, em meados de 1966, a criação 
de um espaço conceitual no âmbito das teorias da aprendizagem. 
Em decorrência, a idéia de avaliação formativa foi inserida no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, cresceram os métodos qualitati-
vos e foi introduzida a adoção de novas modalidades de avaliação.
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Quinquer (2003) registra que, no contexto do modelo sis-
têmico, destacam-se várias funções da avaliação: diagnóstico ini-
cial, que readapta a programação escolar; avaliação formativa, 
que detecta erros e difi culdades e estabelece mecanismos para 
reforçar os êxitos; e avaliação somativa ou fi nal, própria do tér-
mino de uma etapa de trabalho. Contudo, afi rma que a avaliação 
sistêmico-formativa para regular o processo ensino-aprendiza-
gem nem sempre tem possibilidades de aplicação na prática. Por 
isso, em sua opinião, é uma questão a ser repensada.

MODELO COMUNICATIVO OU PSICOSSOCIAL

Conforme Quinquer, esse modelo vem do princípio da dé-
cada de 1980 e apresenta as seguintes características: a) apren-
dizagem como uma construção pessoal e infl uenciada pelas ca-
racterísticas pessoais do aluno; b) mediações produzidas entre 
alunos e professores, isto é, interações sociais entre os estudan-
tes e os professores e o desenvolvimento dos processos de nego-
ciações; c) melhoria na comunicação e facilitação da aprendiza-
gem, uma vez que “[...] não se estabelecem limites precisos entre 
as atividades de avaliação e as de aprendizagem” (QUINQUER, 
2003, p. 20), passando a avaliação a ser um instrumento que per-
mite melhorar a comunicação e a aprendizagem; d) promoção 
da autonomia dos estudantes, tendo a avaliação formadora como 
elemento-chave, que deve transferir para o aluno o controle e a 
responsabilidade de sua aprendizagem. O modelo descrito pres-
supõe auto-regulação, auto-avaliação e co-avaliação.

Um estudo mais detalhado sobre essa proposta mostra 
a semelhança entre a avaliação formadora e a formativa, com 
possibilidades teóricas de realização, porém com um importante 
distanciamento das condições objetivas para a sua prática. Mes-
mo assim, são muitas as idéias que ajudam a ressignifi car a ava-
liação no interior do processo de ensino-aprendizagem e a situar 
as diferentes concepções de avaliação utilizadas por muitos pro-
fessores, principalmente na universidade.

Jorba e Sanmartí (2003) afi rmam que a avaliação da apren-
dizagem apresenta basicamente dois aspectos, que condicionam 
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duas funções: o caráter social, expresso pela seleção, classifi ca-
ção e orientação ao aluno, que informa a este e aos pais e cons-
tata, ou atesta, a aquisição de conhecimento; e o caráter pedagó-
gico ou formativo, que possibilita realizar ajustes no processo de 
ensino-aprendizagem, e o reconhecimento de necessidades de 
mudanças para melhorar a qualidade do ensino.

A função pedagógica trabalha com a regulação contínua 
da aprendizagem por meio das modalidades: avaliação diagnós-
tica inicial; avaliação formativa; avaliação somativa. A avaliação 
diagnóstica inicial é preditiva, determina a situação do aluno antes 
do início do curso. Quando se refere a grupo-classe, denomina-se 
prognose. Quando é por aluno, chama-se diagnose. Já a avalia-
ção formativa ocorre durante o processo de aprendizagem e deve 
fazer parte dos procedimentos didáticos, pois “[...] quando o aluno 
não aprende, não é apenas porque não estuda ou não possui as 
capacidades mínimas: a causa pode estar nas atividades que lhe 
são propostas” (JORBA; SANMARTÍ, 2003, p. 30). Nessa con-
cepção, a avaliação formativa tem função ajustadora. A avaliação 
somativa, por sua vez, corresponde a um balanço dos dados no 
fi nal do processo e tem, essencialmente, um caráter social, mas 
pode ter função formativa. Cada modalidade de avaliação se dis-
tingue pelos seus objetivos, lembram Jorba e Sanmartí (2003).

As várias propostas relativas às funções ou modelos de 
avaliação escolar, apesar de resumidas nesta análise, ratifi cam 
dois pontos com importantes signifi cados: por um lado, as pro-
postas de modelos de avaliação e as suas variadas funções no 
processo de ensino-aprendizagem podem conduzir a encami-
nhamentos contraditórios; por outro, considerando os diferentes 
aspectos que dão unidade às idéias apresentadas, as propostas 
podem infl uenciar decisões que culminem com a introdução de 
uma sistemática de avaliação escolar, de fato, a serviço da apren-
dizagem. Essa possível sistemática seria a ressignifi cação obje-
tiva da avaliação no processo ensino-aprendizagem pela ênfase 
prática à avaliação formativa.

Mas, para isso, é necessário o aprofundamento de estu-
dos sobre o assunto no contexto da instituição escolar.
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ALGUNS REGISTROS PARA CONCLUIR

A avaliação é um tema de difícil delimitação porque se ar-
ticula com a complexidade das pessoas, dos contextos, das insti-
tuições educativas e detém uma responsabilidade própria de sua 
natureza ética, moral e política no âmbito da educação escolar. 
Atualmente, ela ainda se constitui em uma prática de poder con-
traditória. Principalmente por essas condições, a avaliação escolar 
deve ser questionada criticamente e ter enfatizada a sua possibi-
lidade formativa, a qual permite que as experiências vivenciadas 
pelo aluno façam parte do processo de ensino-aprendizagem.

Há quem lembre que a avaliação escolar corresponde a 
um processo de trocas entre questões e respostas (HADJI, 2001), 
entremeado de equívoco e má-compreensão, notadamente do 
lado do aluno, que não sabe o signifi cado das questões nem o 
que o professor espera de suas respostas. Para confi rmar a exis-
tência desses mal-entendidos, basta recorrer às ambivalências 
concernentes à elaboração de questões de provas e à escala de 
medição do saber do aluno.

As escolas públicas, com destaque para as que ofertam 
a educação básica, deveriam considerar os processos psicos-
socias envolvidos na avaliação de seus alunos. Trata-se do que 
Jean-Marc Monteil chama de o peso das inserções sociais e das 
atribuições de valor, ao que acrescentamos as condições contex-
tuais do aluno (MONTEIL, apud HADJI, 2001).

É certo, porém, que determinadas concepções de educar, 
de aprender e de avaliar conduzem a entendimentos que funcio-
nam como empecilho para uma ressignifi cação da avaliação es-
colar em direção à adoção da avaliação formativa.

Mesmo assim, constata-se que muitos profi ssionais da 
educação modifi caram suas práticas avaliativas anteriores, pro-
curando informar-se sobre os conhecimentos iniciais de seus alu-
nos, às vezes de maneira não-instrumentada (sem aplicação de 
provas ou outros instrumentos), e considerando não só os resul-
tados, mas também os processos de aprendizagem.
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É lógico que, neste momento, discutir a prática da avalia-
ção formativa como sua ressignifi cação é muito mais uma inten-
ção teórica – distante, portanto, de uma possibilidade imediata 
- do que mesmo uma possibilidade posta praticamente. Talvez 
por conta dessa difi culdade prática Hadji (2001) classifi que a ava-
liação formativa como uma utopia que deve ser perseguida.

“[...] a esperança de pôr a avaliação a serviço da aprendi-
zagem e a convicção de que isso é desejável não são [...] absolu-
tamente fruto de caprichos pessoais ou a manifestação de fanta-
sias discutíveis” (HADJI, 2001, p. 16). Trata-se de uma esperança 
pedagógica, que Hadji chama de utopia promissora.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
SIGNIFICADOS E DESAFIOS

Olímpia Cabral Neta10

Abordar o tema da avaliação da aprendizagem com o pro-
pósito de delinear uma compreensão mais consistente requer, 
necessariamente, estabelecer os nexos entre a prática avaliativa 
e a concepção de educação na qual se insere. Isso se deve ao 
fato de que a avaliação da aprendizagem é parte constitutiva do 
processo ensino-aprendizagem que, por sua vez, se desenvolve, 
consciente ou não, embasado por uma visão de educação. Desse 
modo, busca-se neste trabalho, ainda que de forma preliminar, 
entender a organização da sociedade e os fi ns da educação, situ-
ando a avaliação como parte integrante desse processo.

BREVE RETROSPECTIVA

Na comunidade primitiva, a organização/colaboração en-
tre os homens fundava-se na propriedade coletiva e nos laços 
de sangue. Seus membros eram livres, com direitos iguais e 
ajustavam suas vidas às resoluções de um conselho formado 
democraticamente por todos os adultos, homens e mulheres da 
tribo. O que era produzido em comum era repartido entre todos 
e imediatamente consumido.

No momento em que a execução de determinadas tare-
fas não pôde mais fi car sob a responsabilidade de apenas um 
membro da comunidade, deu-se início a uma precoce divisão de 
trabalho, tomando como referência as diferenças existentes entre 
os sexos, não se verifi cando ainda, nesse momento, nenhuma 
subordinação por parte das mulheres aos homens. Elas estavam 
em pé de igualdade com os homens, ocorrendo o mesmo com 

10 Mestre em educação. Professora de Didática. 
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as crianças, que até os sete anos de idade já deviam começar a 
viver às suas próprias expensas. (PONCE, 1981).

Nessa sociedade sem classes, os fi ns da educação deri-
vam da estrutura homogênea do ambiente social, identifi cam-se 
com os interesses comuns do grupo e se realizam igualitariamen-
te em benefícios de todos os seus membros, de modo espontâ-
neo e integral. (PONCE, 1981).

A educação das crianças não estava confi ada a ninguém 
em especial, mas à vigilância difusa do ambiente. Presa às cos-
tas da mãe, introduzida em um saco, a criança percebia a vida da 
sociedade que a cercava e compartilhava dela, ajustando-se ao 
seu ritmo e às suas normas. Dessa forma, adquiria a sua primeira 
educação sem que ninguém a dirigisse expressamente. No dizer 
de Ponce (1981, p. 19), “nas comunidades primitivas, o ensino era 
para a vida e por meio da vida; para aprender a manejar o arco, 
a criança caçava; para aprender a guiar um barco, navegava. As 
crianças se educavam tomando parte nas funções da coletividade”. 
Nesse momento, apesar de não haver uma educação formalmen-
te sistematizada, encontram-se, de certa maneira, alguns indícios 
de avaliação. Determinadas referências nesse sentido são indica-
das por Aníbal Ponce (1981, p. 19) quando revela que as crianças 
nunca eram castigadas durante o seu aprendizado. “Elas deveriam 
crescer com todas as suas qualidades e defeitos. As crianças são 
mimadas pela mãe e, quando, em algum momento de impaciência, 
esta chega a castigá-las, o pai por sua vez castiga a impaciente”. 

Nesse contexto, mesmo que se evidenciasse a não-apren-
dizagem por parte da criança, isso não deveria, sob qualquer hi-
pótese, ser motivo de punição. O avanço na aprendizagem das 
crianças não deveria estar associado a castigos. 

Na antiguidade, inicia-se, por sua vez, um processo de 
substituição da propriedade coletiva pela propriedade privada. 
As terras eram repartidas entre os “organizadores”, provocando 
grandes transformações na organização social da época. 

Para assegurar a perpetuação da riqueza por meio das 
gerações e o benefício exclusivo dos seus próprios fi lhos, a fi lia-
ção paterna substituiu a materna, e uma nova forma de família se 
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constitui – a monógama. Nesse novo arranjo, a mulher foi relega-
da a um segundo plano, perdeu a igualdade e passou à servidão 
no momento em que fi cou afastada do trabalho social produtivo 
para cuidar exclusivamente do seu esposo e dos seus fi lhos. A 
sua educação, ao mesmo tempo, passou a ser uma educação 
pouco superior à de uma criança. (PONCE, 1981).

O processo educativo, que até então era único, sofre, ago-
ra, uma partição. A desigualdade econômica entre os donos das 
terras (os organizadores) e os executores trouxe, também, a desi-
gualdade no campo da educação. Cada organizador passa a de-
signar aquele que deveria sucedê-lo e, desse modo, as funções de 
direção tornam-se patrimônio de um pequeno grupo que defendia 
os seus segredos. Para os que nada tinham, cabia o saber do vul-
gar; para os afortunados, o saber da iniciação. (PONCE, 1981).

No processo de transição da sociedade primitiva para a 
sociedade dividida em classes, a educação defi ne como fi ns es-
pecífi cos a luta contra as tradições do comunismo tribal, a conso-
lidação do novo ideário de homem e de sociedade e a vigilância 
atenta para impedir e corrigir qualquer movimento de oposição à 
nova ordem social.

As cerimônias de iniciação, nesse período, constituem o 
primeiro esboço de um processo educativo diferenciado. A educa-
ção deixa de ser espontânea e passa a ser “coercitiva”. Os magos, 
os sacerdotes e os sábios – primeiramente simples depositários e, 
posteriormente, donos do saber da tribo – assumem, junto com a 
função geral de conselheiro, a função mais restrita de iniciadores.

Segundo Ponce (1981), diferentemente da comunidade 
primitiva, a sociedade dividida em classes apresenta uma grande 
diferença de nível entre os iniciados e os não iniciados. Obser-
va-se, também, nesse momento, uma perspectiva que inclui a 
discriminação da criança e o privilegiamento do adulto. Assim, a 
criança recebe menos educação e alimentos do que o adulto. Co-
meça a haver hierarquia em função da idade, acompanhada de 
uma submissão autoritária, que exclui o tratamento benévolo com 
a infância, próprio da comunidade primitiva. Nesse novo cenário, 
surgem as reprimendas e os castigos: “[...] A educação organiza-
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da e violenta surge no momento em que a educação perde o seu 
primitivo caráter homogêneo e integral” (PONCE, 1981, p. 28). 
Nas cerimônias de iniciação, por exemplo, os sacerdotes explica-
vam aos mais seletos dos jovens da classe dirigente o signifi cado 
oculto dos mitos e a essência das tradições. 

Essas cerimônias eram acompanhadas ou precedidas 
por provas duras, dolorosas e, às vezes, mortais, desti-
nadas a experimentar a têmpera dos futuros dirigentes 
e a salientar de modo impressionante o caráter intrans-
ferível das coisas ensinadas. (PONCE, 1981, p. 27).

A avaliação ganha, nesse contexto, uma forma mais 
defi nida. Se, na comunidade primitiva, ela era difusa e não tinha 
o caráter punitivo, agora, no contexto da antiguidade, a avaliação 
assume, juntamente com a educação, contornos mais defi nidos, 
tendo o autoritarismo como uma de suas marcas. 

Na idade média, a educação passa por uma série de mo-
difi cações, relacionadas, por sua vez, às mudanças econômicas, 
sociais e políticas em curso no contexto do mundo feudal. A eco-
nomia do senhor feudal repousava, em primeiro lugar, sobre um 
aglomerado de produtores servis, que trabalhavam para eles, sem 
se ajustar a um plano comum, e, em segundo lugar, sobre as rique-
zas aleatórias que as guerras e os saques lhe proporcionavam.

Com relação à educação, encontra-se, nos registros de Aní-
bal Ponce (1981), a informação de que os senhores feudais despre-
zavam a instrução e a cultura. Ainda que muitas vezes soubessem 
ler, os nobres consideravam o escrever uma coisa de mulheres. 

Desde o século XII, a igreja assumiu o controle da ins-
trução pública. Cabe demarcar que as escolas monásticas eram 
de duas categorias: aquelas escolas destinadas à instrução dos 
futuros monges, chamadas “escolas para oblatas”, onde se mi-
nistrava a instrução religiosa; e aquelas destinadas à “instrução” 
da plebe, portanto as únicas que podiam ser freqüentadas pelas 
massas. Nessas escolas, não se ensinava a ler nem a escrever. 
Sua fi nalidade não era instruir a plebe, mas familiarizar as mas-



Coleção Pedagógica n. 8 39

sas campesinas com as doutrinas cristãs e, ao mesmo tempo, 
mantê-las dóceis e conformadas.

A nova classe social que começa a se formar, nesse con-
texto, a partir das modifi cações técnicas, provoca o fl orescimento 
do comércio e repercute na educação, obrigando a igreja a des-
locar o centro do seu ensino. Agora passa a ser necessária uma 
nova escola catedralícia, mas sob a infl uência da nova burgue-
sia, que exigia sua parte na instrução. A escola catedralícia foi, 
no século XI, o germe da universidade. A universidade submetia 
seus membros a uma sucessão de “provas” e de graus (PONCE, 
1981). A avaliação constituía-se em uma forma importante de 
avaliar conhecimentos para permitir a mudança de graus; por 
exemplo, passar de bacharel para doutor. O mesmo ocorria nas 
corporações, em que o ofi cial necessitava ser avaliado por pro-
vas para ascender ao posto de mestre. 

No terreno estritamente pedagógico, os jesuítas se esme-
raram em dar aos seus colégios o mais brilhante verniz cultural 
possível. Sem se preocupar com a educação popular, os profes-
sores desses colégios, como informa Ponce (1985), eram os mais 
bem preparados, e seu ensino o mais bem dirigido. Desde a so-
letração até as representações teatrais, que tanto apreciavam, os 
jesuítas interpretavam as menores exigências da época, para dar 
a seus alunos a melhor educação possível, que fosse compatível 
com os interesses da igreja e de sua Ordem. 

Instituíram para isso, o Regulamento de Estudos (Ratio 
atque Institutio studio-rum), a mais perfeita organização que se 
conhece para quebrar nos alunos o mais tímido assomo de inde-
pendência pessoal. “Da mesma maneira que se enfaixa os mem-
bros da criança desde o berço - escrevia o Jesuíta Cerutti na sua 
apologia - é também necessário enfaixar-se a vontade, para que 
conserve para o resto da vida uma feliz e saudável fl exibilidade”. 
(PONCE, 1981, p. 122).
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Ao se referir à educação jesuítica, Luckesi (1999, p. 22) 
faz o seguinte comentário:

nas normas para orientação dos estudos escolásti-
cos, seja nas classes inferiores ou superiores, ainda 
que defi nissem com rigor os procedimentos a serem 
levados em conta num ensino efi ciente [...] tinham 
uma atenção especial com o ritual das provas e 
exames. Eram solenes essas ocasiões, seja pela 
constituição das bancas examinadoras e proce-
dimentos de exames, seja pela comunicação pú-
blica dos resultados. (grifos nossos).

A avaliação implícita na educação jesuítica guarda traços 
característicos de uma avaliação autoritária, tendo como uma de 
suas funções limitar a autonomia de pensamento do aluno. “En-
faixar” as vontades da criança signifi cava limitar a liberdade de 
pensamento, do crescimento e da autonomia. 

No fi nal da idade média, o ideal de educação concebido 
pela igreja apresentava claros sinais de crise. A idade moderna 
(1453 a 1789) redesenha um novo padrão de organização social 
infl uenciado, dentre outros fatores, pelo fi m do feudalismo, pelo 
renascimento, pelas grandes navegações e descobrimentos, que 
passam a demandar da educação novos papéis. Com relação à 
educação, destaca-se que no período do Renascimento o ideário 
era formar homens de negócios, que também fossem cidadãos 
cultos e diplomatas hábeis. 

 A educação cavalheiresca, tal como estava delineada no 
âmbito das idéias feudais, já não servia para o nobre, que tendia 
a se transformar em cortesão. Nesse momento, surge o interesse 
pela vida terrena dos negócios, pela investigação e pela razão, 
o cuidado em assimilar conhecimentos em vez de simplesmente 
recebê-los. Esse comportamento, segundo Ponce (1981), repre-
senta um ato inovador se comparado com as tradições que do-
minavam o ensino feudal. Para esse autor, o indivíduo burguês, 
que exigia no campo religioso o livre comentário das Sagradas 



Coleção Pedagógica n. 8 41

Escrituras, passou, também, no campo educacional, a exigir uma 
disciplina menos rude, uma maior consideração pela personalida-
de do educando, um ambiente mais claro e mais alegre.

De certa forma, essa perspectiva de educação entrava em 
confronto com aquela propugnada pela Companhia de Jesus, que 
tinha por objetivo disciplinar e ganhar soldados para pôr a serviço 
da igreja. Essa instituição, depois de disciplinar os seus soldados 
até a negação absoluta da personalidade, passou a combater o 
protestantismo cismático e os leigos incrédulos. (PONCE, 1981).

A educação do homem burguês redimensiona-se em vá-
rios aspectos para atender às demandas da nova ordem social, 
econômica e política. Para Comênio (século XVII), deve-se dar 
uma atenção especial à educação. O autor assinala, também, a 
importância do professor no processo educacional e na avalia-
ção. Entende, por um lado, que a utilização dos exames serve 
como meio de estimular os estudantes ao trabalho intelec-
tual da aprendizagem. Por outro lado, afi rma que um aluno não 
deixará de se preparar para os exames fi nais do curso superior (a 
Academia) se souber que o exame para a colação de grau será 
“para valer”. Porém, mais que isso, Comênio diz que o medo é 
um “excelente” meio para manter os alunos atentos às ati-
vidades escolares. Só assim eles aprenderão com muita faci-
lidade, sem fadiga e com economia de tempo (COMÊNIO, apud 
LUKESI, 1999). (grifos nossos).

Como se evidencia, a avaliação da aprendizagem conti-
nua medularmente impregnada da idéia de punição. Esse caráter 
punitivo da avaliação tem perpassado as práticas pedagógicas 
desde a antiguidade e, ainda, na atualidade, tem se confi gurado 
como um problema na educação em todos os seus níveis. Apesar 
de a produção teórica sobre o tema demarcar a necessidade de 
se conceber a avaliação como um processo formativo, os estudos 
têm evidenciado a necessidade de percorrer um longo caminho 
para se produzirem resultados signifi cativos no âmbito da sala de 
aula em todos os níveis de ensino. 
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SITUANDO O DEBATE SOBRE AVALIAÇÃO 
NO ATUAL CENÁRIO

A avaliação da aprendizagem, desenvolvida atualmente no 
âmbito escolar por uma parte signifi cativa dos professores, tem 
sido permeada por um conjunto de problemas relacionados tanto à 
sua forma quanto ao seu conteúdo. A sua prática tem se apresen-
tado de forma fragmentada e desvinculada de uma concepção 
de educação que eleja, como preocupação basilar, a avaliação do 
aluno como um ser em constante processo de desenvolvimento. 
O conservadorismo da prática educativa é ainda uma realidade 
em quase todas as escolas, tanto públicas quanto privadas.

Luckesi (1999) assinala que a atual prática da avaliação da 
aprendizagem nas escolas do Brasil se enquadra, genericamente, 
na pedagogia liberal conservadora. A prática de avaliação dentro 
desse modelo é autoritária, uma vez que esse caráter pertence à 
essência de um tipo de sociedade marcado pelo conservadorismo, 
que exige controle e enquadramento dos indivíduos dentro dos pa-
râmetros previamente estabelecidos de equilíbrio social. Assim, a 
avaliação funciona como um instrumento disciplinador não só das 
condutas cognitivas, mas também das condutas sociais.

Nesses termos, a avaliação da aprendizagem vem se confi gu-
rando na prática como um elemento de controle e dominação. Segun-
do Vasconcellos (1995), isso acontece porque o professor não conse-
gue mobilizar o aluno para o trabalho; geralmente apela e começa a 
usar a nota como um instrumento de pressão para obter a disciplina e 
a participação. Hoffmann (1995), por sua vez, opõe-se à forma tradi-
cional de avaliação, que, segundo ela, se baseia em modelo concen-
trado no seguinte lema: “transmitir – verifi car – registrar”.

Tanto Luckesi (1999) como Vasconcellos (1991) e Hoff-
mann (1995) criticam essa perspectiva punitiva de avaliação e 
indicam como alternativa uma abordagem voltada para a supe-
ração do autoritarismo e para a construção do comportamento 
autônomo do educando.

Para Luckesi (1990), a avaliação deve manifestar-se 
como um mecanismo de diagnóstico da situação, tendo em vis-
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ta o avanço, o crescimento e não a estagnação disciplinadora. 
Orientando-se por essa concepção, o autor considera que

o planejamento e avaliação são atos que estão a servi-
ço da construção de resultados satisfatórios. Enquan-
to o planejamento traça previamente os caminhos, a 
avaliação subsidia os redirecionamentos que venham 
a se fazer necessários no percurso da ação. A avalia-
ção é um ato de investigar a qualidade dos resultados 
intermediários ou fi nais de uma ação, subsidiando 
sempre a sua melhora. (LUCKESI, 1999, p. 165).

Assim, para o autor, a avaliação pode ser caracterizada 
como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, 
fator que implica uma tomada de posição a respeito deste, para 
aceitá-lo ou para transformá-lo. A avaliação “é um julgamento de 
valor sobre as manifestações relevantes da realidade, tendo em 
vista uma tomada de decisão” (LUCKESI, 1999, p. 33). Nesse con-
ceito, estão implícitos os elementos constitutivos da avaliação. Em 
primeiro lugar, a avaliação é um juízo de valor, signifi cando uma 
afi rmação qualitativa sobre um dado objeto, a partir de critérios 
preestabelecidos. Em segundo lugar, esse julgamento é feito com 
base nos caracteres relevantes da realidade. O julgamento, apesar 
de qualitativo, não será inteiramente subjetivo. O juízo emergirá 
dos indicadores da realidade que delimitam a qualidade efetiva-
mente esperada do objeto. Em terceiro lugar, a avaliação conduz 
a uma tomada de decisão. “O julgamento de valor implica um po-
sicionamento de não-indiferença, o que signifi ca uma tomada de 
decisão sobre o objeto avaliado”. (LUCKESI, 1999, p. 33).

Em função desse entendimento, o referido autor destaca a 
existência de dois tipos de avaliação: classifi catória e diagnóstica. 

A avaliação classifi catória tem como função a classifi cação. 
O julgamento de valor tem a função estática de classifi car um objeto 
ou ser humano histórico num padrão defi nitivamente determinado. 
Do ponto de vista da aprendizagem escolar, o aluno poderá ser de-
fi nitivamente classifi cado como inferior, médio ou superior. A função 
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classifi catória subtrai da prática da avaliação o que lhe é constitutivo: 
“a obrigatoriedade da tomada de decisão quanto à ação, quando ela 
está avaliando uma ação”. (LUCKESI, 1999, p. 35).

A avaliação diagnóstica leva ao avanço e ao crescimento; 
constitui-se num momento dialético no processo de avançar no 
desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia, do 
crescimento para a competência. Será um momento de senso, do 
estágio em que se está e de sua distância em relação à perspec-
tiva que está colocada como ponto a ser atingido à frente. A ava-
liação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão. 
(LUCKESI 1999, p. 35).

Nessa abordagem, a avaliação deve ter os seguintes objeti-
vos: a) informar alunos, professores e comunidade sobre os alcan-
ces atingidos pelos alunos e sobre como se desenvolve o processo 
de ensino-aprendizagem; b) captar as necessidades e se compro-
meter com sua superação e c) favorecer as condições necessárias 
para que, em especial, aluno e professor possam refl etir conjunta-
mente sobre a realidade e selecionar as formas apropriadas de dar 
continuidade aos trabalhos. (VASCONCELLOS, 1995 ).

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanen-
te do trabalho docente, devendo, portanto, acompanhar passo a 
passo o processo ensino-aprendizagem, no sentido de construir 
uma refl exão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto 
do professor quanto dos alunos. (LIBÂNEO, 1994)

Sob tal enfoque, a avaliação compreende uma relação 
dialógica. Para Hoffmann (1995, p. 150) “refl etir em conjunto com 
o aluno sobre o projeto do conhecimento, para encaminhar-se à 
superação, signifi ca desenvolver uma relação dialógica, princípio 
fundamental da avaliação mediadora”. O diálogo é aqui entendido 
como a leitura curiosa e investigativa do professor sobre as tarefas 
de aprendizagem. O diálogo poderá se estabelecer - mesmo quan-
do o educador trabalha com muitos alunos -, no sentido de permitir 
ao professor, senão a proximidade corpo a corpo com o estudante, 
pelo menos o debruçar-se sobre suas idéias e as do grupo para 
acompanhar seus argumentos e vir a discuti-los ou enriquecê-los.
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Essa idéia de que avaliação implica diálogo é reforçada por 
Hadji (2001), ao assinalar que avaliar signifi ca pronunciar-se, isto é, 
tomar partido sobre a maneira como as expectativas são realizadas; 
ou seja, sobre o modo como uma situação real corresponde a uma 
situação desejada. A avaliação é uma operação de leitura orientada 
para a realidade, envolvendo, portanto, o estabelecimento de cone-
xões entre os vários sujeitos implicados no ato avaliativo. 

Parece haver uma concordância entre os pontos de vista 
defendidos por Luckesi (1999), Vasconcellos (1995), Hoffmann 
(1995), Libâneo (1994) e Hadji (2001), no que diz respeito à fun-
ção da avaliação. Destaca-se, todavia, que Libâneo, em um nível 
mais específi co, indica três funções da avaliação, as quais estão 
em estreita conexão. A função pedagógico-didática, que se refere 
aos objetivos gerais e específi cos, bem como aos meios e às con-
dições para atingi-los; a função diagnóstica, que se refere à análise 
sistemática das ações do professor e dos alunos, visando detectar 
desvios e avanços do trabalho docente em relação aos objetivos, 
conteúdos e métodos; e a função de controle, que se refere à com-
provação e à qualifi cação sistemática dos resultados da aprendiza-
gem dos alunos, face aos objetivos e conteúdos propostos.

Entende-se, assim, que a avaliação da aprendizagem na 
escola deve auxiliar o educando no seu desenvolvimento pes-
soal, a partir do processo ensino-aprendizagem, e responder à 
sociedade pela qualidade do trabalho educativo.

CONSTRUINDO UMA COMPREENSÃO
SOBRE O CONCEITO DE AVALIAÇÃO

E INDICANDO CAMINHOS POSSÍVEIS

A interlocução realizada com os autores no decorrer desta 
discussão permite realçar que a avaliação da aprendizagem tem 
como objetivo subsidiar o professor na tarefa de construir cami-
nhos para permitir ao aluno o seu crescimento e uma aprendiza-
gem bem sucedida.
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Na literatura estudada, o conceito de avaliação engloba 
os seguintes atributos: processo, diagnóstico, tomada de decisão, 
posicionamento, crescimento, desenvolvimento, autonomia, julga-
mento de valor, aspectos relevantes da realidade, superação das 
difi culdades. Assim, confi gura-se, preliminarmente, um conceito de 
avaliação nos seguintes termos: avaliação é um processo perma-
nente de diagnóstico e conseqüente tomada de decisão sobre os 
dados relevantes da realidade. Isso implica especifi car previamen-
te, com clareza, o que se deseja avaliar, os mecanismos que serão 
utilizados e os indicadores norteadores do julgamento de valor. 

A discussão sobre os signifi cados e desafi os da avaliação 
da aprendizagem delineados neste texto remete para uma práti-
ca docente mais adequada a uma avaliação compreendida como 
parte inerente ao processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, 
serão descritos, a seguir, alguns possíveis encaminhamentos:

a) a avaliação deve ser considerada um processo huma-
no, e, como tal, deve estar preocupada com o desen-
volvimento pleno do aluno e com a concretização de 
sua aprendizagem;

b) a avaliação da aprendizagem deve envolver aspectos 
relativos às competências, às habilidades e aos conhe-
cimentos gerais e específi cos da área de formação; 

c) a avaliação da aprendizagem precisa estar vinculada ao 
perfi l do aluno, às competências, habilidades e saberes 
especifi cados no Projeto Político-Pedagógico do Curso;

d) o desenvolvimento de instrumentos variados de avalia-
ção faz-se necessário, a fi m de se poder diagnosticar as 
aprendizagens dos alunos e as fragilidades que devem 
ser retomadas em um planejamento mais cuidadoso 
para que o aluno possa superar as suas difi culdades;

e) os resultados da avaliação não podem ter uma função 
fi nalística, devendo sempre subsidiar um processo de 
tomada de decisão sobre que caminhos seguir; 

f) o professor deve investir em sua formação continuada, 
na perspectiva de desenvolver competência para elabo-
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rar instrumentos e formas de avaliação de acordo com 
as características de sua disciplina e dos seus alunos;

g) o professor, como profi ssional da educação, necessita 
assumir uma postura de mediação da ação pedagógi-
ca, tanto no ato de ensinar como no de avaliar. Nesse 
sentido, o professor deve ter clareza de quais são as 
competências, as habilidades e os conteúdos que pre-
cisam ser considerados como os mais relevantes para 
aqueles alunos no nível em que se encontram. Além 
disso, deve dispor-se a traduzir os conteúdos de estru-
tura complexa para aproximá-los do nível de desenvol-
vimento cognitivo de seus alunos. Procedimento idênti-
co deve ser adotado na avaliação;

h) o caráter histórico da avaliação como punição preci-
sa ser superado, devendo-se trabalhar na direção de 
concebê-la como uma sistemática formativa, compro-
metida com o desenvolvimento das capacidades dos 
alunos, que são socialmente circunstanciadas.

Esses encaminhamentos não têm caráter defi nitivo, mas 
podem fornecer “pistas” para que docentes de instituições de en-
sino superior possam construir formas de avaliação mais adequa-
das aos propósitos do processo de ensino e de aprendizagem. 

Para fi nalizar, é oportuno reafi rmar que a avaliação da 
aprendizagem deve ser um processo rigoroso de diagnóstico, 
acompanhamento e intervenção no ato pedagógico com vistas à 
orientação da aprendizagem do aluno. Ela é uma ação de nature-
za formativa por meio da qual o professor realimenta o seu fazer 
pedagógico, com a fi nalidade de promover em seus alunos o de-
senvolvimento de competências e habilidades, além de propiciar 
a aquisição de saberes gerais e específi cos da área, necessários 
à formação técnica e cidadã. A avaliação requer, portanto, um re-
lacionamento democrático entre professor e aluno, com regras e 
papéis claramente defi nidos, em que os direitos e deveres sejam 
amplamente consensuados.
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO PROFESSOR SOBRE 
AVALIAÇÃO: NOTAS PARA UMA DISCUSSÃO

Elda Silva do Nascimento Melo11

O processo de avaliação da aprendizagem tem assumido 
diversas facetas, de acordo com as várias tendências da educa-
ção brasileira. Atualmente, os documentos ofi ciais apresentam a 
defesa de uma avaliação contínua e formativa. Nessa perspecti-
va, este artigo busca desenvolver uma breve discussão acerca 
dos novos delineamentos propostos para a avaliação e da repre-
sentação social que os docentes têm sobre esse elemento do 
processo ensino-aprendizagem. 

Nessa direção, fundamenta-se, preponderantemente, nas 
contribuições de Saviani (1987), que apresenta as principais ten-
dências fi losófi cas da educação brasileira e suas infl uências no pro-
cesso de avaliação da aprendizagem, assim como nos textos da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB n. 9394/1996 e 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (2001).

 O estudo das representações de professores baseia-se 
na Teoria das Representações Sociais preconizada por Moscovi-
ci (1981), no tocante às bases conceituais da teoria, e, no plano 
empírico, em uma pesquisa realizada por Hoffmann (1998), reve-
ladora de elementos constituintes das representações de profes-
sores acerca da avaliação da aprendizagem.

A discussão do referido tema busca evidenciar, à luz da 
Teoria das Representações Sociais, os confl itos surgidos na prá-
tica docente, e contribuir para o enriquecimento das discussões, 
no sentido de (re)orientar essa prática.

11 Doutoranda em educação. Técnica em assuntos educacionais da PROGRAD/UFRN.
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SITUANDO A AVALIAÇÃO NAS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO

No Brasil, o processo evolutivo da avaliação seguiu em 
simbiose com o percurso trilhado pela educação escolar. Várias 
tendências e correntes surgiram com idéias e novidades em pro-
fusão. Cada uma dessas tendências desempenhou papel impor-
tante na constituição do atual modelo educativo, incluindo-se aí 
o processo de avaliação. Essas tendências são classifi cadas por 
Saviani (1987) da seguinte forma: Pedagogia Humanista Tradicio-
nal, Pedagogia Humanista Moderna e Pedagogia Tecnicista.

A Pedagogia Humanista Tradicional, de acordo com Sa-
viani (1987), teve presença destacada na história da educação 
brasileira, a partir de meados do século XIX. Dava ênfase ao 
professor e determinava que o aluno deveria receber, de forma 
passiva, os conhecimentos, pautados em conteúdos previamen-
te selecionados. A aquisição desses conhecimentos ocorria por 
meio de elaborações intelectuais e abstratas, que representavam 
o que de melhor a humanidade havia produzido, sendo, portanto, 
considerados verdades absolutas. 

Dessa forma, o ensino nada mais era do que um ato pu-
ramente mecânico, em que o professor repassava, em sala de 
aula, os conhecimentos acumulados aos alunos, que, a exemplo 
de uma gaveta ou depósito, assumiam a função de armazená-los. 
Por essas características, Paulo Freire (1983) denominou esse 
modo de ensinar de “Educação Bancária”.12 

No tocante à avaliação, o aluno era obrigado a fazer uma 
prova individual e sem consulta, em que demonstraria, apenas mne-
monicamente, tudo o que havia memorizado durante as aulas. Para 
aqueles que obtinham êxito, davam-se prêmios e medalhas, recom-
pensando-os por seus esforços. Para os que não atingiam as expec-
tativas, aplicava-se uma punição. Dessa forma, os melhores eram 
enaltecidos, restando para os demais a sensação de fracasso. 

12 Termo criado por Paulo Freire, para explicar essa forma de ensino, no livro 
Pedagogia do Oprimido, publicado em 1983.
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No início do século XX, principalmente a partir de 1930, 
as críticas à Pedagogia Humanista Tradicional contribuíram para 
o surgimento de outra concepção, a Pedagogia Humanista Mo-
derna, amplamente conhecida como “escolanovismo”. Essa ten-
dência representa uma contraproposta em relação à Pedagogia 
Tradicional e se fundamenta em um modelo de educação no qual 
o aluno torna-se o centro do processo ensino-aprendizagem. É 
certamente em razão desse foco no aluno que se vivencia, nesse 
momento, uma grande preocupação com aqueles alunos que não 
se enquadram nos padrões considerados normais. 

Nesse cenário, a psicologia ganha um papel fundamental, 
uma vez que considera as diferenças individuais. Há, portanto, um 
deslocamento de eixo em relação à Pedagogia Humanista Tradi-
cional, ou seja, do eixo lógico para o psicológico; do esforço para 
o interesse; da disciplina para a espontaneidade; da quantidade 
para a qualidade, o que alerta para o fato de que o importante não 
é aprender, mas, sim, “aprender a aprender”. (SAVIANI, 1987). 

O aluno, que, na Pedagogia Humanista Tradicional era um 
mero repetidor e arquivador do conhecimento, passa, na Peda-
gogia Humanista Moderna, a ser o sujeito construtor do conhe-
cimento. Nessa nova concepção de ensino a maior importância 
deveria ser dada ao aluno, às suas necessidades e interesses. 
Recém despertado de sua “inércia”, o aluno deixa de ser visto 
como objeto e passa a ocupar o lugar de sujeito da educação. O 
professor assume o papel de estimulador e orientador da apren-
dizagem. O aprender torna-se mais divertido e dinâmico e a es-
cola passa a ser um local de prazer e descobertas. A educação 
deve adaptar os estudantes ao seu ambiente social, a partir de 
experiências cognitivas, realizadas de forma ativa, despertando 
o seu interesse e contemplando suas necessidades individuais. 
Assim, o aluno irá aprender a fazer, fazendo. A aula não é mais o 
momento de despejar conhecimentos no aluno. As provas e exa-
mes deixam de ser os instrumentos de verifi cação da aprendiza-
gem dos conteúdos, os quais passam a ser selecionados a partir 
dos interesses dos alunos. A avaliação pauta-se em trabalhos em 
grupo, dinâmicas de grupo, pesquisa e jogos de criatividade. Dei-
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xa-se, pois, de valorizar os aspectos cognitivos, com ênfase na 
memorização, para valorizar os aspectos afetivos (atitudes), com 
ênfase em auto-avaliação.

Segundo Saviani (1987), os ideais “escolanovistas” pre-
sentes na Pedagogia Humanista Moderna contagiaram grande 
parte dos docentes. A disciplina e a transmissão do conhecimen-
to deixaram de ser o foco do processo de ensino-aprendizagem, 
constituindo-se em um dos fatores que contribuíram para o rebai-
xamento do nível de ensino destinado às camadas populares. 

Na verdade, os docentes que se apropriaram dos ideais 
escolanovistas, ao se depararem com a realidade, sentiram-se 
incapazes de pôr em prática a teoria apreendida, pois as classes 
eram lotadas, não havia material didático e nem ambiente favorá-
vel à sua aplicação. E para contrapor-se ainda mais ao entusias-
mo inicial, constatou-se que a transmissão de conhecimentos fi -
cou comprometida, pois, ao priorizar o aluno, não se deu a devida 
importância à aquisição do conhecimento sistematizado.

Ao fi nal da década de 1960, principalmente nos anos 1970, 
desenvolveu-se a Pedagogia Tecnicista. Esta surge com a fi nali-
dade de tornar o processo de ensino objetivo, operacional e prag-
mático, abolindo a subjetividade e a articulação do pensamento 
crítico. O pressuposto de neutralidade científi ca, que embasa esta 
pedagogia, inspira-se nos princípios da racionalidade, da efi ciên-
cia e da produtividade. A mecanização do processo consolida-
se a partir do uso dos meios de comunicação, destacando-se, a 
“instrução programada”, o “tele-ensino”, as “máquinas de ensinar” 
etc. O elemento principal era a organização racional dos meios, 
enquanto professor e aluno ocupavam uma posição secundária; 
isso provocou uma fragmentação do trabalho pedagógico, acen-
tuando a distância entre quem planeja e quem executa. 

A Pedagogia Tecnicista fundamenta-se na teoria da apren-
dizagem behaviorista, orientada por objetivos instrucionais predefi -
nidos e tecnicamente elaborados pela seleção de conteúdos didá-
ticos centrados no planejamento formal, e por uma mecanização 
do processo de ensino e de avaliação, que opta pelo método das 
respostas rápidas e prontas. As escolas, sob a regência desse mo-
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delo pedagógico, burocratizam-se e o processo educativo passa a 
ser objetivo e operacional, exigindo-se dos professores a consecu-
ção dos objetivos de ensino. A avaliação torna-se vetor de medida 
por meio da adoção e utilização da instrução programada (auto-
ensino), das máquinas de ensinar, dos testes de múltipla-escolha, 
do tele-ensino e dos múltiplos recursos audiovisuais. Medem-se, 
inclusive, os comportamentos dos alunos, considerados observá-
veis, válidos, porque mensuráveis, porque controláveis. 

As várias tentativas de melhorar a educação no país por meio 
de diferentes formas de se pensar o ensino impregnaram a prática 
docente de um certo sincretismo, que expressa não só a infl uência 
da Pedagogia Tradicional, com ênfase no aprender, mas também da 
Moderna, com ênfase no aprender a aprender, e ainda da Pedago-
gia Tecnicista, com ênfase no aprender a fazer. Esta última, por per-
der de vista a especifi cidade da educação, contribuiu para instaurar 
o caos, tornando mais precário o trabalho pedagógico. 

Na década de 1980, com a máquina pública sucateada, 
ressurgem os debates sobre a educação, e o governo busca al-
ternativas para a recuperação desta. Para tanto, lança mão, já na 
década de 1990, dos recursos fi nanceiros advindos de organismos 
internacionais, os quais exigiam como retorno menores taxas de 
evasão e repetência, bem como a erradicação do analfabetismo. 
É nesse contexto que se elabora uma série de documentos ofi -
ciais, cujas propostas trouxeram radicais mudanças para todos os 
níveis da educação brasileira, destacando-se, entre outros, a LDB 
N. 9394/1996, a qual estabelece, no artigo 24, inciso V, que:

a verifi cação do rendimento escolar observará os seguin-
tes 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 fi nais.

A avaliação passa a ser compreendida obedecendo a um 
novo paradigma. O aluno deixará de ser “quantifi cado”, dependen-
do do professor, em até mais de uma casa decimal, e passará a ser 
“observado”, de modo que suas hipóteses, difi culdades, limitações 
e seu ritmo darão indícios de como o professor poderá intervir.
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O marco legal suscita o debate no plano teórico, e profes-
sores que compartilham de uma visão de avaliação nessa pers-
pectiva encontram campo fértil nas discussões acerca do tema. 
Assim, os erros não têm mais a função de rotular, mas de estabe-
lecer um confl ito compreendido como necessário, de acordo com 
Piaget (1977). O autor critica a forma como o erro, equivocada-
mente, tem sido encarado, ou seja, como sinônimo de fracasso. 
Para ele, deve ser dada ao educando a liberdade de testar suas 
hipóteses. Nesse caminhar, o aluno errará, mas seu erro servirá 
de “mola propulsora” para um acerto posterior.

A proposta de uma avaliação contínua, segundo a LDB N. 
9394/1996, tenciona superar as práticas avaliativas predominantes 
no sistema de ensino brasileiro, em que os alunos são obrigados a 
se envolver em atividades mecânicas e sem sentido, optando por 
uma modalidade que visa estimular a autonomia e a autoconfi an-
ça dos educandos. E para que o professor possa trabalhar com o 
conceito de autonomia, presente no texto da LDB, a consciência 
do erro em Piaget (1977) e a consciência do inacabamento em 
Freire (1997), são oferecidos fundamentos de signifi cativa impor-
tância. A consciência do inacabamento, por exemplo, possibilita ao 
ser humano inserir-se num processo de “fazer e refazer” a história, 
processo desafi ador, capaz de provocar no sujeito a necessária 
“tomada de atitude” diante do mundo onde está inserido. 

Antes do marco regulatório, delineado pela LDB n. 
9394/1996, a avaliação adotada pelo sistema de ensino brasileiro 
era, eminentemente, classifi catória. De acordo com estudos rea-
lizados por Smole (apud GENTILE, 2000), os boletins baseados 
no desempenho obtido em provas tinham apenas a função de 
classifi car os alunos em “bons” ou “maus”. A autora considera ul-
trapassado o pressuposto de que existe uma inteligência padrão 
e de que tal crença provoca a ocorrência de desvios no objetivo 
maior das instituições de ensino, que é ensinar. Ao sentenciar que 
uns são mais e outros menos, o saber fi ca em segundo plano. O 
aluno valoriza a nota, não o aprendizado. 

De acordo com Zabala (apud GENTILE, 2000), professo-
res, coordenadores e diretores, ao tratarem da avaliação, devem 
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fazer questionamentos tais como: avalia-se para formar pesso-
as ou futuros universitários? Avalia-se para classifi car e excluir 
alunos ou para ajudá-los a aprender? Avalia-se para humilhar os 
alunos em suas difi culdades ou incentivá-los em suas conquis-
tas? Certamente não existe resposta correta ou errada para es-
ses questionamentos, conforme adverte o autor, mas eles devem 
se apresentar como preocupação para os professores que estão, 
de fato, interessados na aprendizagem de seus alunos.

Vasconcelos (2000) considera que o sistema tradicional 
não atende aos objetivos do ensino no terceiro milênio, mas acha 
que é possível democratizá-lo. Quanto ao processo de avaliação 
da aprendizagem, assim se posiciona:

se a nota for dinâmica e servir como indicadora da situação 
do aluno naquele momento, ela pode apontar rumos a seguir. [...] 
Enquanto os alunos se perguntam o que fazer para recuperar a nota, 
os docentes devem sempre se questionar sobre a melhor maneira 
de recuperar a aprendizagem. (VASCONCELOS, 2000, p. 4).

Nessa perspectiva, o texto dos PCNs caracteriza o pro-
cesso de avaliação enfatizando os seguintes pressupostos: a 
avaliação não corresponde tão-somente à atribuição de notas 
que recompensem os sucessos e punam os fracassos do aluno; 
a avaliação acontece de forma sistemática e contínua, ressaltan-
do a qualidade em detrimento da quantidade; a avaliação orienta 
a intervenção pedagógica; a avaliação oferece elementos para 
analisar as situações didáticas propostas; a avaliação considera 
os conhecimentos prévios, os desafi os lançados e as condições 
de enfrentá-los e possibilita ao professor avaliar sua prática, ade-
quando-a e reajustando-a quando necessário. Ainda de acordo 
com o referido documento, avaliar é, “para o aluno, instrumen-
to de tomada de consciência de suas conquistas, difi culdades e 
possibilidades; [...] para a escola, permite defi nir quais aspectos 
demandam maior apoio”. (PCN, 2001, p. 81).

A avaliação, face à sua natureza processual, deve ser con-
tinuamente ajustada e pode ser aplicada tanto no início quanto no 
fi nal de cada uma das etapas do processo ensino-aprendizagem. 
No momento inicial, permite ao professor perceber que conheci-
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mentos prévios têm seus alunos sobre determinado conteúdo e, a 
partir daí, defi nir sua prática direcionando-a para a aprendizagem. 
Essas avaliações devem ocorrer em um curto período de tempo e 
podem ser feitas sempre que necessário, possibilitando verifi car 
os avanços dos alunos e a revisão do que não foi consolidado. 

Na implementação de um ensino de qualidade, o siste-
ma educacional tem na avaliação um instrumento para analisar e 
redimensionar investimentos, em função dos objetivos propostos 
para a aprendizagem. Porém, isso só poderá acontecer quando 
for superado o caráter de medição de conteúdos aprendidos, e 
quando se passar a conceber os resultados da avaliação como 
indicadores para orientação de uma nova prática, deixando de ser 
um momento estático e assumindo um caráter dinâmico, e não 
linear, da construção do conhecimento. 

Os PCNs consideram a avaliação como um processo de 
refl exão contínua sobre a aprendizagem do aluno, sobre a inter-
venção pedagógica do professor e de compreensão da diversida-
de de instrumentos e situações, constituindo-se em códigos, tais 
como: o verbal, o oral, o escrito, o gráfi co, o numérico, o pictórico. 
Considera, ainda, que deve haver clareza sobre o que vai ser 
aplicado, e posteriormente exigido, facilitando a compreensão e 
a superação das difi culdades dos alunos, e que a avaliação não 
é somente responsabilidade do professor, mas também do aluno. 
A participação deste último no processo avaliativo é um elemento 
indispensável ao desenvolvimento da autonomia e da auto-regu-
lação das aprendizagens.

Dar esse direcionamento ao processo de avaliação implica a 
tomada de decisões referentes a um conjunto de medidas didáticas 
que exigem o apoio institucional, tais como: conhecer a realidade 
dos alunos para poder dar-lhes tratamento adequado; realizar ativi-
dades extra classe; aprovar ou reprovar, visando ao bem do aluno, 
jamais como aplicação de um castigo; e considerar a sociabilidade e 
os aspectos emocionais do aluno como critérios de avaliação. 
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UMA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Os desafi os postos e a difi culdade de apreender o novo 
fazem com que os professores de todos os níveis de ensino cons-
truam suas próprias fórmulas e modos de avaliar, tomando como 
referência as representações formuladas em meio a crenças, in-
formações, resistências, confl itos, entre outros componentes re-
presentacionais, socialmente partilhados. 

As refl exões desenvolvidas sobre as representações so-
ciais de professores, no que concerne à avaliação, tomam como 
referência as contribuições de autores que têm se dedicado ao 
estudo sobre o assunto. 

As representações sociais, de acordo com Jodelet (2001), 
são consideradas “teorias” do senso comum, porque da mesma 
forma que a ciência se utiliza de vários elementos para explicar 
os fenômenos - baseando-se em resolução de problemas, elabo-
ração de hipóteses, justifi cativas, métodos e resultados -, o senso 
comum também o faz, porém, pautando-se em cultura, crenças, 
valores, religião etc. 

Ainda segundo Jodelet (2001), toda representação defi ne-
se por seu conteúdo, o qual tem, como elementos, conceitos e 
imagens criados por alguém a respeito de um objeto, de forma 
a se relacionar com outras pessoas. Nesse sentido, é produto e 
processo de uma elaboração psicológica e social do real ou, ain-
da, designa uma forma de pensamento social. 

A representação social é elaborada pela atividade simbólica 
e psicossocial do indivíduo como ser social que, assim, apreende 
o seu ambiente. Portanto, só pode ser compreendida se também 
for entendido o contexto histórico no qual é produzida. É, portanto, 
processo e produto da relação entre a atividade mental e a práxis 
social. Moscovici (1981, p. 47) defi ne a representação social como

um conjunto de conceitos, explicações e afi rmações 
que se originam na vida diária, no curso de comu-
nicações interindividuais. O universo das represen-
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tações sociais é o universo consensual, sendo que 
a linguagem desempenha um importante papel, fa-
cilitando associações de idéias, reconstruções de 
regras e valores, onde o desconhecido passa, sim-
bolicamente, a conhecido.

Nessa perspectiva, a prática docente tem sido acompa-
nhada ao longo de toda a história da educação, especialmente no 
que tange à adoção do novo paradigma de avaliação, evidencian-
do elementos constitutivos de uma representação social, uma vez 
que partilham e reproduzem, socialmente, modelos diversos de 
avaliação, oscilando entre o que tem sido proposto pelas novas 
tendências e políticas ofi ciais e o praticado na sala de aula. Isso 
demonstra que as práticas tradicionais estão arraigadas na vi-
vência dos docentes. É nessa direção que a representação social 
se distingue de uma simples opinião ou atitude, que são formas 
menos complexas de expressão. Para Spink (1993 p. 42),

As representações sociais, na ótica da psicologia so-
cial, constituem uma forma de conhecimento prático 
- o saber do senso comum - que tem dupla função: 
estabelecer uma ordem que permita aos indivíduos 
orientarem-se em seu mundo material e social e do-
miná-lo; e possibilitar a comunicação entre os mem-
bros de um determinado grupo.

As refl exões a respeito da representação social levam em 
conta que o desenvolvimento e a construção do ser humano, ob-
jeto e sujeito de sua história, dão-se mediante processos de co-
municação social. Para se apreender as representações que os 
indivíduos têm do seu mundo, é necessário também conhecer o 
lugar ocupado por eles no espaço social e na sua relação com os 
outros. Essa relação não é apenas objetiva, mas também subje-
tiva. Nesse sentido, um se confronta com o outro, infl uencia e é, 
ao mesmo tempo, infl uenciado. É nesse contexto que, segundo 
Bourdieu (1992), eclodem os confl itos simbólicos em que cada 
agente procura impor sua visão de mundo sobre os demais.
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As lutas simbólicas a propósito da percepção do mun-
do social podem tomar duas formas diferentes. Do 
lado objetivo, pode-se agir por ações de representa-
ções, individuais ou coletivas, destinadas a fazer ver e 
valer certas realidades [...]. Do lado subjetivo, pode-se 
agir tentando mudar as categorias de percepção e de 
apreciação do mundo social, as estruturas cognitivas 
e de avaliação: as categorias de percepção, os siste-
mas de classifi cação. (BOURDIEU, 1992, p. 98).

Ao considerar válida a defesa que faz Domingos Sobrinho 
(1998)13 da pertinência epistemológica entre a Teoria das Repre-
sentações Sociais e a Praxiologia de Pierre Bourdieu, entende-se 
que os processos de objetivação e ancoragem, tal como defi nidos 
por Moscovici (1981), estão na gênese dos processos de lutas 
simbólicas, uma vez que, a partir deles, processa-se a naturaliza-
ção do mundo no olhar dos agentes.

Ancorar é trazer para categorias e imagens conhecidas o 
que não está ainda classifi cado e rotulado. É transformar o que é es-
tranho em algo familiar, ou seja, ancorar o desconhecido em outros 
sentidos existentes. O que é novidade passa a ser parte integrante 
do sistema de pensamento do grupo e, por sua vez, passa a fazer 
parte do sistema de interações entre o indivíduo e o mundo social.

Objetivar é transformar uma abstração em algo quase fí-
sico. Objetivação é o processo pelo qual se cristaliza uma repre-
sentação: noções abstratas são transformadas em imagens cujo 
conteúdo interno, após descontextualizar-se, forma um núcleo 
fi gurativo para, por fi m, transformar as imagens em elementos 
da realidade. Convém salientar que para qualifi car uma represen-
tação como social é preciso defi nir o agente que a produz e enfa-
tizar sua função de contribuir para os processos de formação de 
condutas e de orientação das comunicações sociais.

13 Para esse autor, os conceitos de campo e “habitus” são bastante úteis para 
se compreender quem representa e de onde representa. Em outras palavras, 
a ontologia das representações sociais.



60 Coleção Pedagógica n. 8

Com base nos conceitos de ancoragem e objetivação, de-
fendidos por Moscovici (1979), torna-se possível compreender a 
adoção de um modelo “Frankstein” de avaliação, ou seja, aquela 
que abriga antigas práticas avaliativas, fundamentadas na peda-
gogia humanista tradicional, pautada na memorização e reprodu-
ção anacrônica de conteúdos transmitidos pelo professor, conco-
mitantemente com novas abordagens, a exemplo da avaliação 
contínua. Esse processo ocorre, muitas vezes, em decorrência do 
modelo tradicional que permeou a formação do professor. Essa 
hipótese é reforçada por Hoffmann (1998, p. 12) quando afi rma:

Minhas investigações sobre avaliação sugerem forte-
mente que a contradição entre o discurso e a prática de 
alguns educadores e, principalmente, a ação classifi ca-
tória e autoritária, exercida pela maioria, encontra expli-
cação na concepção de avaliação do educador, refl exo 
de sua estória de vida como aluno e professor. 

Nesse sentido, ao ancorar e objetivar a sua concepção 
de avaliação, o professor tenta pôr em prática algo que lhe é fa-
miliar – o modelo tradicional – imbricado com as novas aborda-
gens e imposições postas em face da atual conjuntura. Portanto, 
a prática avaliativa docente é o produto de suas crenças, valores, 
percepções, confl itos e informações construídos socialmente. Por 
isso, Jodelet (2001) acrescenta que a representação social é o 
ponto de intersecção do psicológico e do social. Constitui-se a 
partir das experiências, dos conhecimentos, das informações e 
modelos de pensamentos transmitidos, cotidianamente, por meio 
da tradição, da educação e da comunicação social.

Moscovici (1978) refere-se à representação social como 
um sistema de valores, de noções e de práticas relativas aos ob-
jetos sociais. Para esse autor, o sistema permite a estabilização 
do quadro de vida dos indivíduos e dos grupos, constituindo um 
instrumento de orientação da percepção e elaboração das res-
postas e contribuindo para a comunicação dos membros de um 
grupo ou de uma comunidade.
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Com base nos conceitos de objetivação e ancoragem, é pos-
sível verifi car que os docentes possuem, arraigada em seu imagi-
nário, uma forte representação social do sistema de avaliação, rela-
cionando-o a um momento específi co, em que se faz uma prova, a 
fi m de obter uma nota. Além disso, predomina uma forte tendência 
de colocar o professor como centro do processo de ensino-apren-
dizagem, detentor de todo o conhecimento e o aluno como aquele 
que não pode errar, desconsiderando, assim, o “erro construtivo” 
defendido por Piaget (1998) e por Hoffmann (1993, 1998). 

Nesse sentido, a autora descreve uma das representa-
ções dos professores, participantes de sua pesquisa14, acerca da 
avaliação “como um conjunto de sentenças irrevogáveis de juízes 
infl exíveis sobre réus, em sua grande maioria, culpados” (HOFF-
MANN, 1998, p. 15). As relações afetivas e psicossociais do pro-
cesso avaliativo seguem subjugadas a uma dimensão meramente 
cognitivista, a qual torna o ensino burocratizado, baseado em puni-
ções e recompensas. Essa assertiva é ratifi cada pelas imagens e 
justifi cativas que os professores pesquisados por Hoffmann (1998), 
associaram à avaliação. Dentre outros exemplos, destacam-se:

 o chicote – na ausência do erro, não se manifesta, mas 
na presença de erro, castiga; 
 a escuridão – onde não há certeza de nada;
 o leão – assusta, causa medo e deixa os alunos indefesos; 
 o bispo – julga quem merece aprovação para chegar ao céu; 
 o juiz – absolve ou condena; 
 Hitler – o dominador, o mandão; não ouve o povo; 
 a raposa – o aluno tem que ser astuto para saber o que 
o professor vai avaliar.

Como foi mencionado, essa representação social da ava-
liação foi sendo construída, ao longo dos anos, no interior de um 

14 Jussara Hoffmann apresenta no livro “Avaliação: mito e desafi o” (1998) uma 
vasta pesquisa realizada com professores que lecionam do ensino infantil ao 
ensino superior. Esta pesquisa contribuiu para ilustrar e enriquecer as breves 
discussões suscitadas neste artigo.
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modelo tradicional de ensino, no qual ao aluno bastava memori-
zar e reproduzir, em uma prova, o conhecimento transmitido pelo 
professor. Esse modelo cria condições adversas à assimilação do 
paradigma da avaliação contínua. 

Moscovici (1978) preconiza que é exponencial o peso dos 
elementos contextuais, da comunicação e da informação na cons-
trução das representações sociais. Segundo sua teoria, o sujeito do 
conhecimento mantém uma relação ativa e dinâmica com o objeto 
representado. Por isso, a representação social de avaliação predo-
minante nos docentes não tem se modifi cado, uma vez que sua pró-
pria formação coloca-os em constante contato com as antigas pre-
missas da prática avaliativa. Faz-se necessário um trabalho intenso 
de divulgação e esclarecimento, que tome por base os conteúdos 
psicossociais, afetivos e contextuais, os quais têm assegurado a ma-
nutenção das referidas representações acerca da avaliação. 

Para Hoffmann (1998), isso só é possível se o professor 
refl etir sobre sua prática. Portanto, é necessário oportunizar a to-
mada de consciência sobre a contradição existente entre o ato 
de educar e a concepção de avaliação como resultado, e como 
julgamento. A autora afi rma ainda que é a partir da análise de 
situações vividas pelos professores no seu cotidiano, por meio da 
expressão e manifestação de suas dúvidas e anseios, que será 
possível auxiliá-los a reconduzir suas ações e compreendê-las 
em uma outra perspectiva. 

Um professor que não problematiza as situações do coti-
diano, que não refl ete passo a passo sobre suas ações e as ma-
nifestações dos alunos, instala sua docência em verdades pron-
tas, adquiridas, pré-fabricadas. A valorização das respostas dos 
alunos pode acontecer quando suas alternativas de solução são 
transformadas em outras perguntas, ou são consideradas argu-
mentos dignos e importantes para discussão. A confi ança mútua 
entre educador e educando quanto às possibilidades de reorgani-
zação conjunta do saber pode transformar o ato avaliativo em um 
momento prazeroso de descoberta e troca de conhecimento.

Por último, chama-se a atenção para o fato de que se está 
diante de um cenário no qual não é mais possível ignorar que 
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escolas, universidades, enfi m, as instituições de ensino, em ge-
ral, tornaram-se espaços diferenciados, com sujeitos complexos 
e diversos, que se vêem desafi ados a dar respostas às novas 
exigências contextuais. Tais respostas estão condicionadas, ne-
cessariamente, à disponibilidade da adoção, por parte do docen-
te, de uma nova práxis pedagógica, e, por parte do aluno, de um 
novo olhar sobre o processo de avaliação da sua aprendizagem. 
Ressalta-se, portanto, a importância de compreender-se que a 
avaliação deve deixar de ser um momento terminal do processo 
educativo. Deve transformar-se na busca pela contemplação das 
difi culdades do educando e na promoção de novas oportunidades 
de construção do conhecimento, pois, na medida em que a ação 
avaliativa exerce uma função dialógica e interativa, promove a 
formação de indivíduos críticos e participativos, conscientes da 
necessidade do pleno exercício da cidadania.
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A AVALIAÇÃO E A FORMAÇÃO AUTÔNOMA
DO SUJEITO: UM DESAFIO COMPLEXO

Eugênia Maria Dantas15

Dentre as inúmeras provocações que se apresentam para 
a sociedade, neste início de século XXI, a educação assume um 
papel central. Entrecortada por contradições e desafi os, é o palco 
por onde circulam discursos e ações que enaltecem a formação 
do homem, seja para o trabalho, para a competição, para a ex-
celência, para a seleção, para a vida. Os objetivos educacionais 
oscilam entre perspectivas de curto e longo prazos, visando ao 
desenvolvimento material e/ou espiritual do homem. As tendên-
cias pedagógicas assumem prerrogativas diversas, apresentando 
idéias e estratégias políticas que se fragmentam no exercício co-
tidiano das experiências educativas, sem grandes repercussões 
no conjunto do sistema.

No prefácio do livro Educação para o século XXI: questões 
e perspectivas, Jacques Delors (2005, p. 7) afi rma que a educação, 
para dar bons resultados, “[...] deve evidentemente responder a 
necessidades específi cas, ensinar habilidades e preparar os indiví-
duos para desempenharem um papel na economia”. Não obstante 
tal afi rmação, adverte para o fato de que restringir a educação e a 
aprendizagem, seja em qualquer nível, a uma única habilidade im-
pede a realização ampla dos objetivos de quem se propõe educar. 

E acrescenta:

[...] a educação repousa sobre quatro pilares: apren-
der a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e 
aprender a viver em conjunto. Ao conceder a mesma 
atenção a cada um desses pilares, acabamos enri-
quecendo todos os aspectos da educação, inclusive 
do ponto de vista profi ssional. (DELORS, 2005, p. 8). 

15 Doutora em Educação. Professora do Departamento de História e Geografi a 
– CERES/Campus de Caicó/UFRN.
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Ainda para Delors, a educação deve ser considerada uma 
“utopia necessária” para levar a termo suas tarefas mais prosaicas. 

Das proposições anteriormente tratadas, pode-se extrair 
a idéia de que a educação deve ser um alimento perene à vida do 
sujeito, sendo responsável não só pela formação intelectual e pro-
fi ssional, mas também pela construção ética que liga o sujeito à vida 
e ao ambiente, à comunidade e à célula, à universalidade e à sin-
gularidade. O ato de aprender ultrapassa os limites concretos dos 
conteúdos disciplinares para trafegar por um conjunto de habilidades 
e competências, que envolvem atitudes, valores e procedimentos. A 
educação é instituinte do sujeito, sendo aberta e incompleta, relativa 
e relacional a tudo que rege o mundo prosaico e poético da vida. 

Talvez aí resida a idéia de um “ruído” que, ao desestabi-
lizar a escuta do sujeito, diminui o nível de resistência e repeti-
ção para o qual ele é atraído. Ao mesmo tempo, amplia o índice 
de informações novas que passam a fazer parte do repertório de 
possibilidades manuseadas no processo de criação e de mudan-
ça. Essa noção tem eco sobre a estrutura dos processos educa-
tivos, na medida em que favorece o deslocamento do sujeito do 
campo das certezas absolutas para as ondas das incertezas e 
fl utuações. Escutar “ruídos” é ativar estratégias e discursos que 
favorecem a aprendizagem sem a certeza, a priori, do caminho a 
ser trilhado, nem se vai ser bem sucedido.

Quando se trata da aprendizagem, surge de modo insepa-
rável a temática da avaliação. Desta última, emergem dimensões 
e aspectos como norma, regra, medida, conceito, disciplina, ex-
celência, regulação... Envolvida por esses termos/noções/concei-
tos, a avaliação vem sendo tratada ao longo do tempo, seja de 
forma institucional ou não. 

Nos últimos anos, tem havido importantes mudanças no 
cenário brasileiro, no que diz respeito a discussões e ações que 
versam sobre a avaliação. Há, de forma geral, um sentimento de 
que é necessário repensar os processos avaliativos no intuito de 
criar modelos e instrumentos que melhorem, cada vez mais, o sis-
tema, diminuindo o grau de “perversidade” inerente a ele. Avaliar 
competências e habilidades tem sempre uma correlação imediata 
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entre identifi car e escolher, entre muitos, aqueles que podem fa-
zer parte do sistema. Essa parece ser uma evidência da qual não 
se pode fugir. No entanto, é possível fazer isso com critérios mais 
justos e adequados a cada realidade.

Perrenoud (1999) orienta seu discurso nessa direção 
quando se refere à dualidade entre a avaliação como medida de 
excelência ou como regulação de aprendizagem. A primeira, presa 
às regras da competição, da seleção, do pragmatismo e do instru-
mento, perde-se nos meandros da generalização, que transforma 
a aprendizagem em um funil que separa os melhores dos piores. 
A segunda proposição, defendida pelo autor, não deixa de lado 
o pragmatismo, mas o (re)elabora em função de uma regulação 
capaz de criar estratégias diferenciadas que se põem a serviço da 
aprendizagem e de todos os desafi os dela decorrentes. 

Este artigo, sem assumir nenhuma das proposições, pro-
blematiza a avaliação como a face oculta da aprendizagem que 
se revela nos diferentes momentos da vida e é a medida da expe-
riência, que se institui como referência para a formação autônoma 
do sujeito. Essa perspectiva certamente está inserida no espaço 
escolar, mas também transcende os seus muros.  

A avaliação, como mobilizadora de emergências cogniti-
vas, “infl ama paixões”, provoca a dor, desperta o prazer, estimula 
a mudança, cria resistência, revolta, humilhação, revela os limites 
da condição humana. Essa concepção encontra ressonância em 
autores como Michel de Montaigne (2000), Jean-Jacques Rous-
seau (1992) e Edgar Morin (2000). Em Montaigne, encontra-se a 
referência de que é melhor um preceptor com a cabeça bem feita 
do que cheia, que não sabe extrair ensinamentos que valham para 
vida inteira. Para Rousseau, o verdadeiro estudo é o da condição 
humana; e viver é o ofício a ser ensinado. Edgar Morin considera 
a premissa de que é necessário construir o conhecimento a partir 
da religação de saberes. 

Tendo por guia essas lições, pode-se dizer que a avalia-
ção não se restringe a prescrições a serem aplicadas, podendo 
ser ampliada para horizontes de compreensão capazes de mani-
pular bálsamos para as feridas da alma e construir mediadores 
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que tornem o processo de formação do sujeito um caminho mais 
equilibrado entre a dor e o prazer de viver e conhecer. 

Nessa direção, os ensinamentos de Montaigne (2000, p. 
216-265) sobre a educação, o educador e o discípulo ecoam com 
força e nitidez: 

Não quero que ele invente e fale sozinho, quero que 
escute o discípulo falar por sua vez. Quero que lhe 
peça conta não apenas das palavras de sua lição 
mas sim do sentido e da substância, e que julgue so-
bre o benefício que tiver feito não pelo testemunho de 
sua memória e sim pelo de sua vida. Aquilo que tiver 
acabado de ensinar, faça a criança colocá-lo em cem 
facetas e adaptar a tantos outros diversos assuntos, 
para ver se realmente o captou e incorporou, tirando 
dos pedagogismos de Platão a instrução sobre seu 
progresso. É prova de crueza e de indigestão regur-
gitar o alimento como foi engolido. O estômago não 
realizou sua operação, se não fez mudar a caracte-
rística e a forma do que lhe deram para digerir. Sua 
educação, seu trabalho e estudo visam tão somen-
te a formá-lo. O proveito de nosso estudo está em 
com ele nos termos tornado melhores e mais sensa-
tos. Estamos todos trancados e encolhidos em nós 
mesmos e temos a visão limitada ao comprimento 
de nosso nariz. Perguntaram a Sócrates de onde ele 
era. Ele não respondeu: “de Atenas” e sim: “Do mun-
do”. Ele que tinha o pensamento mais aberto e mais 
amplo, abarcava o mundo como sua cidade, pro-
jetava seus conhecimentos, sua sociedade e suas 
afeições para todo o gênero humano, e não como 
nós, que olhamos apenas à nossa roda. Este grande 
mundo, que alguns multiplicam como espécies sob 
um gênero, é o espelho em que devemos olhar para 
nos conhecermos da perspectiva certa. Em suma, 
quero que seja esse o livro de meu aluno.

Seguindo a linha de raciocínio de Montaigne estão, tam-
bém, as idéias de Edgar Morin. As noções de autonomia e de-
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pendência e religação dos saberes, discutidas por Morin, são im-
portantes para pensar o espaço de formação. A necessidade de 
proceder a uma reforma do pensamento e da educação supõe a 
compreensão de que a produção do conhecimento, da cultura e 
da ciência está atrelada à unidualidade, autonomia e dependên-
cia, que defi ne a condição humana. Trata-se de discutir essa rela-
ção com vistas à formação de sujeitos capazes de ler, interpretar 
e contextualizar o mundo de forma aberta. 

Os postulados de Morin e Montaigne são pistas episte-
mológicas fundamentais à problemática da aprendizagem e da 
avaliação, essencialmente a compreensão de que elas silenciam 
e revelam parte das informações apreendidas pelo sujeito, e de 
que todo esforço para trazer à tona o que foi aprendido redun-
da sempre em outras aprendizagens que são a ressignifi cação 
do aprendido. Por esse caminho, mergulha-se em um círculo de 
repetições e novidades, sobreposições e indeterminações, que 
pode ser compreendido como o anel recursivo de que fala Edgar 
Morin. Aprender por meio da avaliação se constitui em uma estra-
tégia que potencializa a aproximação entre materiais e experiên-
cias diversas, em função dos quais se pode pensar uma prática 
educativa voltada para a formação do sujeito.

Estimular nos indivíduos a capacidade de pensar sobre si, 
de tomar decisões, de operar com ferramentas que religuem os 
signifi cados e impressões culturais é situar-se no limite entre o 
que está dado e aquilo que pode ser construído e recriado. Só é 
possível vivenciar novas experiências e compartilhar com o outro 
o conhecimento de si e do mundo em novos patamares, partindo 
do já existente, reformando-o, reorganizando-o, ressignifi cando-
o. Não há como ser autônomo longe da dependência do que está 
em volta de si: a emergência de novas sínteses, novas aprendi-
zagens, novas atitudes cognoscentes parte sempre do que está 
dado, para daí se afastar e operar pontos de bifurcação criativos, 
inventivos e inaugurais. 

Daí por que selecionar e religar são operadores cognitivos 
que estão na base da educação humana. Manter e modifi car a 
realidade constitui-se na condição paradoxal que faz da avaliação 
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uma importante acionadora da abertura e da reforma do pensa-
mento, porque possibilita o encontro do sujeito consigo e com o 
outro; porque pode revelar e/ou esconder as estruturas e contin-
gências que formaram o sujeito ao longo do processo “civilizató-
rio”; e porque sabe, compreende, explica e age sobre o mundo, 
mediado por um conjunto de saberes que, distantes da precisão, 
transitam nas linhas da probabilidade.

É possível entender por que determinados aspectos são 
esquecidos e outros excessivamente ressaltados. Por exemplo: 
esquece-se da importância da audição, do olfato, do tato, do pa-
ladar e da visão como campos sensoriais capazes de estimular 
atitudes que fortalecem domínios éticos e estéticos mais regene-
rativos da relação do homem com a natureza. Em contrapartida, 
a fala e a escrita são exaltadas como expressões privilegiadas. A 
força do verbo adormeceu um corpo falante guiado pelos gestos, 
odores e sabores, ao mesmo tempo em que fez vibrar engrena-
gens fragmentadas em peças que parecem deter uma autonomia 
absoluta em relação ao todo. 

No livro Paradigma Perdido, Morin (2000) afi rma que o 
comportamento animal, no patamar hipercomplexo do humano, 
não se limita a reações automáticas para salvaguardar a sobrevi-
vência e a reprodução da espécie. As noções de comunicação e 
território determinam comportamentos denotadores do sentido de 
cooperação, advertência, ameaça, submissão, amizade ou brin-
cadeira. O autor lembra que Betson, em 1955, já alertava para 
essa condição comunicante ao mostrar que os gestos estão car-
regados de sentidos. O mordiscar parece ora com agressão, mas 
signifi ca também brincar. Um mesmo gesto pode expressar ami-
zade ou linguagem de confl ito. Desse modo,

[...] as comunicações animais já abrangem um campo 
semiológico complexo e, ultrapassando muito a rela-
ção sexual, dizem respeito a uma grande variedade 
de relações interindividuais. [...] Além disso, também 
dizem respeito a fenômenos organizacionais bási-
cos, como a regulação demográfi ca, o arranjo e a 
proteção do território. (MORIN, 2000, p. 28). 
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Por sobre essa rica semiologia, a espécie humana foi 
acrescentando outros elementos que a distinguiram das demais 
espécies. Esses acréscimos, gestados pela dialogia de perdas 
e ganhos, culminaram com a criação de um aparato lingüístico que 
tem, na criação da escrita, uma das formas mais elaboradas de re-
presentação da realidade encenada cotidianamente pelo homem.

A semiótica subjacente à linguagem escrita retotaliza a 
dialogia de perdas e ganhos pelos atributos cognoscentes do par 
lembrança-esquecimento. Por vezes, esquece-se de que as mãos 
foram fundamentais para a erotização do demens, da carícia e do 
amor; foram também as ferramentas para o cultivo da agricultura, 
ligada à sedentarização e à construção de um ambiente favorável 
à estabilidade frente às intempéries ambientais. Essa ambivalên-
cia complexa é, em determinadas situações, reduzida pelo utili-
tarismo e pela praticidade profi ssional. As mãos vão se tornando 
rígidas e dormentes para o contato com o corpo e a terra. Elas 
serão aos poucos substituídas por estruturas mecânicas. 

A sinestesia dos corpos, comum a todos os homens, passa 
a ser de domínio exclusivo do artista. O ouvido, como afi rma Michel 
Foucault (1988), é alugado a um confessor ou analista para pôr em 
prática a técnica de ouvir bem. O olfato substitui o odor afrodisíaco 
do sangue, que desperta o cio, para se narcotizar pelo cheiro do as-
falto. O paladar recusa o amargo das raízes para se impregnar por 
sabores longe da natureza. O olhar só lembra de sua função de vi-
giar e punir, esquecendo de vagar e reencontrar as imagens do mun-
do: o campo de visão funcional e utilitário suplanta o vagabundear do 
olhar livre, especulativo, contemplativo, experimental e lúdico.

No cenário de esquecimentos, substituições e especiali-
zações, deixa-se de observar o nascer e o pôr do sol; de sentir 
no rosto a direção do vento, de inalar o perfume da natureza, de 
auscultar os apelos do silêncio; de mergulhar nas veredas aber-
tas pelos sentidos. Em contrapartida, carrega-se o peso do senti-
mento de perda, uma dívida negociada ilusoriamente, mas jamais 
quitada com a cultura e a natureza. Talvez por isso o homem leve 
a vida inteira buscando encontrar métodos e procedimentos que 
permitam conviver com a ferida aberta na alma, no longo percur-



72 Coleção Pedagógica n. 8

so feito, que vai, pouco a pouco, mutilando o corpo, a mente e o 
espírito em fragmentos e sentidos. Assim, o sujeito olha para si e 
encontra partes desconectadas, presas em conjuntos hiperespe-
cializados de saberes e de especialistas, que passam a prescre-
ver o sentido da vida e do viver cotidianamente.

O desafi o de uma avaliação complexa está em religar o 
campo multi-sensorial e semiológico, do qual fala Morin, às es-
tratégias e práticas do mundo prosaico, para reencontrar o “elo 
perdido” e ressignifi cá-lo. Talvez o caminho seja identifi car, expe-
rimentar, ler e interpretar o conjunto de variáveis que interagem 
no processo da aprendizagem e da formação do sujeito. Dessa 
perspectiva, os verbos que ganham sentido são descobrir, criar, 
inventariar, reformar, compartilhar e ler para compreender, não 
para decifrar. Esses verbos facilitadores deixam afl orar o campo 
de dizibilidade, de visibilidade, mas, também, da invisibilidade, 
da opacidade e do segredo, que, de forma conjugada, repõem 
a construção permanente do sujeito, da subjetividade humana e 
dos domínios da praxiologia social.

A avaliação, como um processo de reverberação que en-
volve valores, cultura, indivíduo e sociedade, é um processo lon-
go e doloroso, que expõe e põe em cheque o sujeito, as idéias, os 
valores. Para realizá-la, não é necessário estabelecer um lócus 
privilegiado onde se possa exercê-la, mas refl etir na direção de 
compreender como a avaliação favorece a construção autônoma 
dos sujeitos. Isso porque está implicada em um exercício auto-
exo-refl exivo: é o sujeito consigo, com o outro e com o ambiente, 
tendo que conhecer as virtudes, mas também os defeitos e limites 
da sua própria condição. 

A capacidade que o sujeito tem de refl etir sobre si mesmo, 
de construir uma identidade, tem como contrapondo o reconheci-
mento da distinção e da diferenciação de si como o conjunto que 
lhe é exterior. Diante do espelho, de forma solitária e silenciosa, 
encontra a si e ao outro como uno e diverso. Eis a complexidade 
do sujeito que rege o processo de auto-exo-refl exão. 
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A autonomia será sempre dependente desse processo 
que envolve o indivíduo, o ambiente e a cultura. Para Edgar 
Morin (2000, p. 118),

A autonomia [...] não é mais uma liberdade absolu-
ta, emancipada de qualquer dependência, mas uma 
autonomia que depende de seu meio ambiente, seja 
ele biológico, cultural ou social. Assim, um ser vivo, 
para salvaguardar sua autonomia, trabalha, despen-
de energia, e deve, obviamente, abastecer-se de 
energia em seu meio, do qual depende. Quanto a 
nós, seres culturais e sociais, só podemos ser au-
tônomos a partir de uma dependência original em 
relação à cultura, em relação à língua, em relação 
a um saber. A autonomia não é possível em termos 
absolutos, mas em termos relacionais e relativos.

Pode-se perguntar a partir das lições de Morin: ava-
liar/aprender é um refl exo das coisas? Elaboração do espírito? 
Desvelamento da alma e do intelecto? Tradução de limites e 
possibilidades? A essas questões pode-se responder: por meio 
de interferências mútuas, distante das certezas e próximas das 
contradições, aprende-se! Mas, aprende-se o quê? Por meio de 
quê? As questões se desdobram ao infi nito. É preciso colocar um 
ponto. Criar uma estratégia alicerçada em um cenário de ações 
das quais se pode examinar “as certezas e as incertezas das si-
tuações, as probabilidades, as improbabilidades” (MORIN, 2002, 
p. 90). É por meio de uma observação cuidadosa que se pode 
refazer rotas, modifi car cenários, reduzir o nível de redundância 
em favor da variação que estimula a criação. 

A condição humana está enredada pelas trajetórias que a 
espécie humana traçou para se guiar em meio às intempéries da 
vida e do ambiente. Criar estratégias para viver sofi stica o proces-
so, articulando a experiência à refl exão em um jogo dialógico de 
antagonismos e complementaridades. Isso porque se concorda 
com Rousseau (1992, p. 15-16), quando afi rma:
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Nosso verdadeiro estudo é o da condição humana. 
Quem entre nós melhor souber suportar os bens e os 
males desta vida é, a meu ver, o mais bem educado; 
daí decorre que a verdadeira educação consiste me-
nos em preceitos do que em exercícios. Começamos 
a instruir-nos em começando a viver; nossa educa-
ção começa conosco; nosso primeiro preceptor é 
nossa ama. Por isso, esta palavra Educação tinha, 
entre os antigos, sentido diferente do que lhe damos 
hoje: signifi ca alimento. Viver é o ofício que lhe quero 
ensinar. Saindo de minhas mãos, ele não será, con-
cordo, nem magistrado, nem soldado, nem padre, 
será primeiramente um homem. Tudo o que um ho-
mem deve ser, ele o saberá, se necessário, tão bem 
quanto quem quer que seja; e por mais que o destino 
o faça mudar de situação, ele estará sempre em seu 
lugar. É preciso portanto generalizar nossos pontos 
de vista e considerar em nosso aluno o homem abs-
trato, o homem exposto a todos os acidentes da vida 
humana. Se os homens nascessem arraigados ao 
solo de um país, se a mesma estação durasse o ano 
todo, se cada qual se prendesse a seu destino de 
maneira a nunca poder mudar, a prática estabelecida 
seria boa até certo ponto; a criança educada para a 
sua condição, dela não saindo nunca, não poderia 
ser exposta aos inconvenientes de outra. [...] poder-
se-á conceber um método mais insensato que o de 
educar uma criança como nunca devendo sair de seu 
quarto, como devendo sem cessar achar-se cercada 
dos seus? Se o infeliz dá um só passo na terra, se 
desce um só degrau, está perdido. Não é isso ensi-
nar-lhe a suportar a dor; é exercitá-lo a senti-la. 

Avaliar é encontrar os passos dados pelo sujeito e recriar 
os elementos que possibilitem reestruturar as trilhas que precisam 
ser percorridas. A educação, em especial, deve constituir-se como 
partilha, desafi o, reconhecimento e superação de limites. Faz-se 
necessário saber que a diversidade não impede a avaliação, antes 
a enriquece, estimulando habilidades e competências necessárias 
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a uma vida digna, ética e comprometida com a dor e o prazer de 
viver e conhecer. Os instrumentos e as medidas devem ser pen-
sados em sintonia com as concepções que os gestam, que, por 
sua vez, são dependentes do ambiente, do sujeito e da cultura. 
De forma recursiva, é “luto” e alegria, é mudança e resistência, é o 
desafi o complexo na formação autônoma do sujeito.

Você, caro leitor, deve estar se perguntando quais os ins-
trumentos ou modelos que devem ser elaborados para serem 
aplicados nas diversas esferas da vida: escola, trabalho, gover-
no... Também foi feita a mesma questão quando este artigo en-
contrava-se em seus primeiros rascunhos. Ao terminá-lo, tem-se 
a impressão de que eles estão longe de ser organizados, pois a 
premissa básica está em cada um construir o processo de auto-
exo-refl exão. Talvez um caminho inicial seja colocar-se diante do 
espelho em diversos momentos do dia e observar quantas ima-
gens são refl etidas. Em cada uma aparece a unidualidade do ser, 
se se comparar as imagens entre si. O segredo não está em en-
contrar o que está por trás do espelho, mas compreender o que 
se revela de imediato. Ali está o “modelo reduzido”, que religa 
a essência e a aparência de cada um, sem subterfúgios. Ler as 
imagens é o exercício dialógico auto-exo-refl exivo que se deve 
ter como tarefa básica e que desafi a a existência, pois exige a 
compreensão da autonomia e da dependência que habita o ser, o 
ter, o fazer, o conhecer e o conviver.
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DIMENSÃO EDUCATIVA DA AVALIAÇÃO
DA DOCÊNCIA NA UFRN

Ângela Maria Paiva Cruz16 

INTRODUÇÃO

A avaliação do ensino constitui uma parte indispensável à 
auto-avaliação das instituições de ensino superior, conforme o que 
estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
– SINAES, instituído pela Lei Federal nº 10.861, de 14/04/2004 e 
regulamentado pela Portaria MEC No 2.051 de 09/07/2004. No que 
tange ao ensino de graduação, são múltiplos os fatores que podem 
ser analisados para indicar em que medida a instituição cumpre 
uma de suas fi nalidades precípuas, qual seja a de “formar diploma-
dos nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profi ssionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua” (cf. 
art. 43. inciso II, Lei 9.394/96). O exercício da docência tem um 
papel importante no conjunto desses fatores. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN as-
sume a avaliação da docência, na forma de processo sistemático, 
formativo e democrático, como a tradução do seu compromisso com 
a qualidade do ensino de graduação. Essa atitude, antes de se afi -
gurar uma adequação às orientações do SINAES, já se apresenta, 
mesmo que de forma genérica, nas linhas prioritárias de ação do 
Plano de Gestão 2003-2007 e nas diretrizes contidas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional para o período de 1999 a 2008. 

O compromisso da UFRN com sua avaliação interna con-
solida-se com as aprovações do Projeto de Auto-Avaliação da 
Instituição, em Resolução Nº 079/2004–CONSEPE, contendo as 

16 Doutora em educação. Professora do Departamento de Filosofi a – CCHLA/UFRN.
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10 dimensões determinadas pela Lei Nº 19.861 – SINAES – e da 
Avaliação da Docência, Resolução No 028/2005 – CONSEPE. 

Este artigo apresenta aspectos relativos ao processo de 
avaliação da docência na UFRN, em 2005, e sua estrutura tem 
como referência principal o documento “Avaliação da Docência 
na UFRN”,17 produzido por uma comissão composta por profes-
sores que participaram de todas as etapas do processo, seja 
como membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA, seja 
como membros de suas Sub-comissões. Sem o compromisso de 
apresentar os dados contidos no referido documento, este texto 
busca explicar para a comunidade acadêmica o processo de ava-
liação da docência na UFRN, no que se refere aos pressupostos, 
à metodologia, aos resultados e às suas conseqüências. 

Nessa perspectiva, a apresentação da experiência organi-
za-se conforme os seguintes tópicos: a concepção da avaliação 
da docência e os seus objetivos; os aspectos metodológicos; o 
universo avaliado; a coleta de dados; o processo de devolução dos 
dados; e os resultados, destacando-se os pontos convergentes e 
divergentes das percepções de alunos e professores, a avaliação 
como elemento de decisão institucional e os encaminhamentos 
das unidades acadêmicas com a apresentação de propostas para 
superação das fragilidades e aperfeiçoamento do ensino. 

A CONCEPÇÃO E SEUS OBJETIVOS

A decisão de avaliar a docência em uma instituição de en-
sino superior exige, preliminarmente, que se explicite o signifi ca-
do dessa avaliação nesse nível de ensino, tendo como desdobra-
mento a refl exão sobre identidade docente. 

Discorrer sobre a identidade docente, no panorama da uni-
versidade brasileira não é um exercício simples, mas existem es-
tudos que são amplamente divulgados e discutidos. Entre esses, 

17 Trata-se do relatório do processo de avaliação da docência. O texto impresso 
foi distribuído para todos os Centros e Unidades Acadêmicas Especializadas e 
está disponível em http://www.avaliacao.ufrn.br.
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encontra-se a concepção de docência na universidade defendida 
por Pimenta e Anastasiou (2002). Para essas autoras, 

A docência na universidade confi gura-se como um 
processo contínuo de construção da identidade do-
cente e tem por base os saberes da experiência, 
construídos no exercício profi ssional mediante o en-
sino dos saberes específi cos das áreas de conheci-
mentos. Para que a identidade de professor se con-
fi gure, no entanto, há o desafi o de pôr-se, enquanto 
docente, em condições de proceder à análise crítica 
desses saberes da experiência construídos nas prá-
ticas, confrontando-os e ampliando-os com base no 
campo teórico da educação, da pedagogia e do ensi-
no, o que permitiria confi gurar uma identidade episte-
mológica decorrente de seus saberes científi cos e os 
de ensinar. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 88).

Consubstanciada nos pressupostos teóricos que funda-
mentam a identidade do docente, a UFRN optou pela avaliação 
da docência e não pela avaliação do docente pelo discente, como 
aquela realizada em 2002, coordenada pelo Programa de Avalia-
ção Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB. 

Essa concepção toma forma nas diretrizes da avaliação 
da docência e na resolução do CONSEPE/UFRN, anteriormente 
referida, que a coloca como expressão do compromisso da uni-
versidade com a melhoria da qualidade do ensino de graduação 
e com o cumprimento de sua função social. 

Na medida em que a avaliação é um mecanismo de pres-
tação de contas das ações da instituição de ensino à sociedade, os 
seus resultados devem permitir a comparação entre propostas de 
ações anteriormente delineadas e a realidade atual, propiciando coe-
rência entre as ações programadas e as perspectivas de mudanças. 
Constituem-se, portanto, características da avaliação da docência 
na UFRN a busca da revisão, da ampliação, da modifi cação e dos 
ajustes necessários ao aperfeiçoamento do ensino da graduação.
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Ao adotar essas características, a avaliação da docência 
elegeu como princípios a continuidade, a transparência, a integra-
ção, o caráter pedagógico, a fl exibilidade e abertura à crítica.

Conforme o princípio da continuidade, a avaliação não se 
limita ao cronograma do projeto inicial, nem se esgota na elaboração 
de um relatório. Assume o caráter de política acadêmica, permanen-
te e prospectiva, reeditando-se anualmente e subsidiando as deci-
sões a serem tomadas a partir das informações produzidas.

A transparência no processo avaliativo exige que os atores 
envolvidos no ensino de graduação sejam informados acerca dos 
objetivos e procedimentos da avaliação, das informações obtidas 
e das ações decorrentes dessas informações.

Na perspectiva da integração, a complexidade do ato de 
avaliar a prática docente exige articular as especifi cidades que 
envolvem professores e alunos no processo de ensino e aprendi-
zagem com os aspectos institucionais e globais da universidade, 
demandando a reconstrução permanente dessa articulação.

O caráter pedagógico, com ênfase na qualidade, como 
parte inerente e indissociável do planejamento de ensino, faz com 
que a avaliação não tenha qualquer conotação punitiva. Funda-
menta-se no princípio formativo e na busca pela qualidade acadê-
mica dos cursos de graduação. 

A fl exibilidade e abertura à crítica são partes constitutivas 
do processo democrático. O acesso aos dados e às informações, 
que se produziram nos fóruns e discussões abertas, propiciaram a 
incorporação de contribuições que reorientaram as ações e os pro-
cedimentos adotados no decorrer do processo da avaliação, assim 
como os encaminhamentos propostos com base nas informações.

Baseada nesses princípios, a avaliação da docência na 
UFRN defi niu os seguintes objetivos:
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 promover o levantamento contínuo de informações acer-
ca da atuação didática e da postura profi ssional do pro-
fessor, da disciplina no contexto do curso e da infra-es-
trutura disponibilizada para o ensino de graduação;
 propiciar informações críticas sobre os processos e re-

sultados do ensino aos gestores, professores e alunos, 
tendo em vista as decisões e a implementação de ações 
que resultem em melhoria da qualidade acadêmica;
 subsidiar a Comissão Própria de Avaliação (CPA) com in-

formações indicadoras da qualidade do ensino de gradu-
ação, como um dos elementos necessários para a presta-
ção de contas à comunidade universitária e à sociedade.

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia adotada no processo avaliativo buscou 
manter coerência com os princípios e objetivos propostos para 
a avaliação da docência. Dessa forma, no desenvolvimento de 
cada etapa, foi empreendido um esforço institucional para atingir 
os fi ns propostos, em consonância com a concepção de avalia-
ção que norteou o processo.

Para a sua operacionalização, foi composta uma subco-
missão, no segundo semestre de 2004, com a responsabilidade 
de elaborar a proposta de avaliação da docência na UFRN, arti-
culada à avaliação da referida Instituição. 

Preliminarmente, a subcomissão buscou consultar a litera-
tura sobre avaliação educacional, os instrumentos utilizados em 
avaliações realizadas por outras instituições de ensino superior 
do Brasil e o relatório da experiência da avaliação do docente 
pelo discente, realizada pela UFRN em 2002. 

Também foram analisados 27 questionários aplicados em 
Instituições de ensino superior, dos quais 10 haviam sido imple-
mentados por Unidades Acadêmicas ou Departamentos da UFRN. 
Fundamentada nessas análises, a subcomissão propôs um proces-
so de avaliação da docência na UFRN, para o qual se garantisse:
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a) um trabalho de sensibilização da comunidade acadêmica, vi-
sando despertar-lhe o interesse para conhecer o processo, 
discuti-lo e oferecer sugestões em favor de sua melhoria;

b) a aplicação de questionários aos alunos matriculados 
nos cursos de graduação e aos professores em exercí-
cio da docência na UFRN;

c) a coleta de dados em semestres letivos alternados, para ga-
rantir cobertura à maior parte das disciplinas da graduação;

d) a existência de subcomissões para implementar a ava-
liação e para fazer encaminhamentos com base nas 
análises dos resultados;

e) a aplicação de dois questionários: um, destinado ao alu-
no; e outro, ao professor. 

A elaboração dos questionários fundamentou-se em al-
guns teóricos, entre eles Travers (1981, apud CONTE, 1983), 
que aponta para aspectos a serem considerados na avaliação 
da docência, entendendo que ao professor cabe: assumir res-
ponsabilidades como profi ssional do ensino; preocupar-se com o 
rendimento dos alunos; demonstrar competência em conteúdos 
e técnicas instrucionais; e ter habilidade para defi nir caminhos 
futuros compensadores para os alunos.

Após sua elaboração, a proposta foi apresentada e discu-
tida em vários fóruns da universidade, resultando, como espera-
do, em alterações nos questionários. Uma vez reformulados, es-
ses instrumentos foram submetidos à nova apreciação do público 
universitário, utilizando-se, para isso, os Fóruns dos Colegiados 
Acadêmicos e a página eletrônica da UFRN. A prática interativa 
que se estabeleceu nos diversos espaços institucionais buscou 
garantir a legitimidade do processo.

Nessa fase, os Diretores das Unidades Acadêmicas fi ze-
ram a divulgação da proposta geral para que professores e alu-
nos tomassem ciência do processo de avaliação da docência e 
apresentassem sugestões para a subcomissão, de forma escrita 
ou eletrônica, tendo em vista a melhoria dos questionários. 



Coleção Pedagógica n. 8 83

Nessa etapa, a TV Universitária, em ação conjunta com 
a CPA, teve uma participação importante, realizando campanha, 
confeccionando cartazes e folders, contribuindo, dessa forma, 
para o envolvimento dos professores e alunos. 

As observações manifestadas nas diversas instâncias e 
nos fóruns de discussão referidos, resumiram-se em três grandes 
preocupações:

 as providências a serem tomadas após os resultados da 
avaliação;
 a necessidade de considerar as experiências anteriores 

e não cometer os mesmos erros;
 a importância de considerar as especifi cidades dos cur-

sos e a diversidade na oferta de disciplinas. 

Após o aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação, 
foi elaborada uma minuta de resolução, que, submetida à aprova-
ção do CONSEPE, estabeleceu as diretrizes para a avaliação da 
docência na UFRN. 

UNIVERSO PREVISTO E AVALIADO

O universo a ser analisado, conforme o Artigo 2º da Reso-
lução 028/2005 – CONSEPE, foi constituído por todos os profes-
sores que se encontravam ministrando disciplinas nos cursos de 
graduação no segundo semestre letivo de 2005.

A condição para que ocorresse a avaliação – conforme 
§1º desse mesmo artigo – era a presença, em sala de aula, de 
mais de cinco alunos, os quais deveriam estar regularmente ma-
triculados no referido semestre. Previa-se que todas as turmas 
fossem visitadas por um aluno-bolsista e que professores e alu-
nos, ao preencherem os questionários, estariam avaliando e, ao 
mesmo tempo, sendo avaliados. Os questionários foram distribu-
ídos nas 2.189 turmas avaliadas, correspondendo a 77,5% das 
turmas consideradas aptas para a avaliação. 
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Dentre os Centros Acadêmicos do Campus Central, o 
maior percentual de turmas avaliadas foi o Centro de Ciências 
Exatas e da Terra – CCEET – com 87,8% e com menor percentu-
al, 51,7%, o Centro de Ciências da Saúde .

COLETA DE DADOS

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados dois 
questionários: um, direcionado aos alunos; e outro, aos professores.

O questionário do aluno compreendeu quatro itens: a atu-
ação didática e postura profi ssional do professor; a infra-estrutura 
da instituição; a disciplina no contexto do curso; e a auto-avalia-
ção do aluno ao seu desempenho no curso. No item referente à 
atuação didática e postura profi ssional do professor, houve 
destaque para domínio do conteúdo, técnicas de ensino, orga-
nização, pontualidade, assiduidade e disponibilidade para aten-
dimentos aos alunos. Na avaliação da infra-estrutura da insti-
tuição foram avaliados tópicos como sala de aula, laboratório, 
clínica, biblioteca, material didático, equipamentos, entre outros, 
ligados diretamente às atividades docentes. No item em que se 
avaliou a disciplina no contexto do curso, foi investigada a rela-
ção entre a disciplina e as atividades de pesquisa, extensão e ou-
tras atividades de ensino, bem como a sua articulação com outras 
disciplinas do curso. Na auto-avaliação do aluno em relação ao 
seu desempenho no curso, enfatizou-se a pontualidade, a assi-
duidade, a dedicação e os resultados da aprendizagem. 

No questionário do professor, com formato semelhante ao 
do aluno, objetivou-se avaliar as condições de ensino na UFRN, nos 
aspectos: atuação didática e postura profi ssional (auto-avaliação); 
infra-estrutura da instituição; e a disciplina no contexto do curso. 

Ao fi nal de cada item ou aspecto avaliado, foi franqueado 
um espaço para que professores e alunos pudessem escrever as 
observações que julgassem complementares.

A coleta de dados foi realizada por bolsistas, alunos de 
diversos cursos de graduação da UFRN, treinados para a realiza-
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ção do trabalho de campo, para a construção do banco de dados 
e para a apuração dos resultados.

PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DOS DADOS

Aos professores, individualmente, foram entregues planilhas 
do Excel – semelhantes à simulação – contendo todas as notas atribu-
ídas pelos alunos em todos os tópicos do seu questionário, referentes 
às turmas por ele lecionadas e que participaram da avaliação.

De conformidade com as diretrizes da resolução da ava-
liação da docência, os resultados foram organizados e disponibi-
lizados para os Departamentos e Unidades Especializadas, que 
publicaram as médias gerais dos professores, em ordem alfabé-
tica, referentes a cada item do questionário do aluno, nas turmas 
avaliadas. Foram também encaminhados aos Centros e Unida-
des Acadêmicas, para conhecimento e discussão, os diagramas 
de colunas com os dados do desempenho da UFRN por Centros 
e Departamentos. As respostas abertas, que se seguiam a cada 
subitem do questionário dos alunos, foram transcritas e enviadas 
ao respectivo professor.

RESULTADOS

Em termos de resultados, alguns tópicos merecem des-
taque, especialmente quando se confronta a opinião dos alunos 
com a dos professores a respeito dos itens semelhantes ou refe-
rentes às suas respectivas auto-avaliações.

 No item o professor: atuação didática e postura pro-
fi ssional, o ponto crítico, na opinião dos alunos, é referente à 
discussão dos conteúdos da avaliação em sala de aula após a 
divulgação dos resultados. Na avaliação desse item, os alunos 
atribuem uma pontuação muito baixa ao professor.

O segundo ponto crítico, considerado pelos alunos, a res-
peito da atuação do professor, refere-se à utilização de técnicas 
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de ensino que facilitam a aprendizagem. Também quanto a esse 
aspecto, verifi cou-se a atribuição de uma pontuação baixa. Uma ex-
plicação para esse fato pode ser encontrada na auto-avaliação do 
professor, em que a menor pontuação por ele atribuída refere-se à 
participação em cursos ou eventos de atualização pedagógica.

No confronto das respostas do professor e do aluno, a 
maior divergência ocorre quanto à participação do aluno em 
sala de aula. No questionário do professor, a pontuação atribuída 
a esse item é a segunda mais elevada, inferior apenas ao com-
parecimento às aulas. No questionário do aluno, a participação 
em sala de aula ocupa a oitava posição. 

Outra divergência ocorre na disponibilidade do professor 
para atendimento fora do horário da aula, em que a pontuação atri-
buída pelo professor é mais alta do que aquela atribuída pelo aluno.

A respeito da infra-estrutura, as opiniões dos alunos e pro-
fessores são convergentes, especialmente no tópico referente à 
biblioteca, a que se atribuiu pontuação baixa. No outro extremo, 
com opiniões também convergentes, porém com pontuação ele-
vada, encontra-se o tópico referente às salas de aula. 

Um resultado que merece destaque é apontado pelo pró-
prio aluno, na sua auto-avaliação, quando ele atribui baixa pontu-
ação para os seguintes tópicos: estuda o conteúdo programáti-
co utilizando bibliografi a extra, não sugerida pelo professor; 
procura o professor, fora do horário da aula, para tirar dú-
vidas sobre o conteúdo da disciplina; e tem participado de 
outras atividades acadêmicas, além das disciplinas do curso, 
numa demonstração de senso crítico em sua auto-avaliação.

No item a disciplina no contexto do curso, ocorre mais 
uma divergência de opiniões, destacando-se uma pontuação baixa 
atribuída pelo aluno, em confronto com a pontuação alta atribuída 
pelo professor. Isso pode caracterizar um certo desconhecimento do 
aluno a respeito dos conteúdos programáticos das disciplinas do seu 
currículo, provocado, talvez, pela inexistência de um maior esclareci-
mento por parte do professor ou da coordenação do curso. 

Dentre os resultados, convém ressaltar a avaliação como 
elemento de decisão institucional. Manteve-se coerência com a 
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concepção de avaliação que orientou o processo e correspondeu 
às expectativas da comunidade acadêmica, que, desde o início, 
externou sua preocupação com a fi nalidade e os desdobramentos 
da avaliação, tendo em vista a superação das fragilidades detec-
tadas na instituição universitária. 

Os dados coletados e organizados, na forma de tabelas 
e gráfi cos, distribuídos para conhecimento e discussão nas ins-
tâncias deliberativas dos Departamentos, das 5 Unidades Aca-
dêmicas Especializadas e dos Centros, conforme as diretrizes da 
Avaliação da Docência na UFRN, geraram propostas de aperfei-
çoamento da docência, as quais se constituirão as bases para 
a elaboração de políticas e ações de melhoria da qualidade do 
ensino de graduação.

De um total de 59 departamentos, 26 fi zeram críticas18 já 
encaminhadas à CPA ao processo de avaliação da docência. Al-
gumas delas se referiram à forma e ao conteúdo dos instrumen-
tos de avaliação, ao processo de aplicação e aos desdobramen-
tos após a aplicação, tal como o tratamento dos dados. Mas vale 
ressalvar que os referidos documentos, mesmo reconhecendo 
essas falhas, elogiaram a política de avaliação da docência na 
UFRN, considerando-a um passo necessário ao aperfeiçoamento 
das ações na universidade. 

Também foram encaminhadas, por 56 Departamentos, as 
propostas de aperfeiçoamento da docência.19 Com o intuito de 
facilitar a reorientação de ações e procedimentos, tendo em vista 
a melhoria da qualidade do ensino de graduação, decidiu-se por 
uma classifi cação sintetizada em três categorias: infra-estrutura, 
programa de melhoria do quadro de professores e progra-
mas de apoio ao ensino de graduação.

18 Essas críticas encontram-se nos documentos enviados pelos departamentos à CPA. 
Essa comissão fez as transcrições dessas críticas e as disponibiliza para consulta. 

19 As propostas foram enviadas pelos departamentos à CPA. Essa comissão fez 
uma catalogação dessas propostas contendo a incidência de cada proposta, a 
qual se encontra disponível para consulta.
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Na categoria de infra-estrutura, destacam-se as seguin-
tes proposições:

a) melhorar as condições físicas das salas de aula, dos la-
boratórios, das bibliotecas, dos banheiros, das salas de 
pesquisa e de outros ambientes de trabalho do professor;

b) equipar, com todos os materiais, as salas de aula, os 
laboratórios, as bibliotecas central e setoriais, os au-
ditórios, as salas de pesquisa e outros ambientes de 
trabalho do professor;

c) ampliar acervos das bibliotecas central e setoriais;
d) construir salas de aula, museus, laboratórios, biblio-

tecas setoriais, banheiros, salas de pesquisa e outros 
ambientes de trabalho do professor;

e) ampliar laboratórios de informática de uso dos alunos 
de graduação e de pós-graduação;

f) instalar equipamentos de laboratórios recebidos por meio 
de projetos aprovados em editais de agências de fomento;

g) instalar elevadores e acessos diversos para portadores 
de defi ciência física.

Em relação ao programa de melhoria do quadro de pro-
fessores, sugere-se:

a) ofertar, com freqüência regular, cursos e ofi cinas de atu-
alização pedagógica, com curta duração;

b) promover um programa de capacitação específi ca para 
o corpo docente;

c) instituir um programa permanente de qualifi cação docente;
d) contratar novos professores.

No que tange aos programas de apoio ao ensino de 
graduação registram-se as seguintes sugestões:

a) incentivar os programas de monitoria e bolsas, como 
também as atividades de extensão e de pesquisa;
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b) implementar ou viabilizar a orientação acadêmica;
c) disponibilizar espaço físico para os alunos bolsistas;
d) disponibilizar tempo para atendimento aos alunos – 

orientação acadêmica.

Essas e outras sugestões apresentadas pela comunida-
de acadêmica são fundamentais para subsidiar os processos de 
avaliação, do planejamento e a reorientação das ações institucio-
nais relativas ao ensino de graduação, tendo em vista a melhoria 
da sua qualidade. 

Os resultados da avaliação demonstraram que os atores 
institucionais da UFRN têm o entendimento de que a avaliação 
da docência é um elemento essencial para a tomada de decisões 
e a reorientação de ações. Essa constatação vem ao encontro 
da refl exão de Pimenta e Anastasiou (2002, p. 89), ao afi rmarem 
que a avaliação da docência “[...] amplia sua consciência sobre 
a própria prática, a de sala de aula, a da universidade como um 
todo, o que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos sobre 
a realidade”. Quanto aos alunos, a avaliação também favoreceu 
à ampliação da consciência sobre sua atuação no âmbito da uni-
versidade, uma vez que a metodologia do processo permitiu uma 
avaliação simultânea do desempenho dos professores e de seu 
desempenho como aluno.

 Com as correções e os aperfeiçoamentos que este pro-
cesso de avaliação aponta, e exige, a UFRN dispõe de informa-
ções indispensáveis e úteis para a sua melhoria e para estudos 
de problemas específi cos, e também gerais, em relação à atua-
ção docente, à estrutura curricular dos cursos e aos programas 
de apoio ao professor e ao aluno. A continuidade do processo de 
avaliação já se constitui em uma expectativa, principalmente por-
que problemas mais visíveis, experimentados por alunos de al-
guns cursos, tomaram outra feição no primeiro semestre de 2006, 
como desdobramento da avaliação e das discussões suscitadas 
nos fóruns de debate, incluindo-se aquelas referentes às salas de 
aula, palco principal da atuação docente. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UMA ESTRATÉGIA 
INOVADORA NA DISCIPLINA ANATOMIA HUMANA

George Dantas de Azevedo20

Mércia Jeanne Duarte Bezerra21

INTRODUÇÃO

Discutir os procedimentos de avaliação da aprendizagem 
representa um desafi o constante no cotidiano acadêmico. A pro-
gressiva reformulação dos projetos político-pedagógicos dos cur-
sos de graduação e a incorporação de tecnologias didáticas volta-
das para o aprendizado centrado no estudante trazem à tona esse 
desafi o, colocando-o como prioridade para a prática docente.

O emprego de metodologias avaliativas centradas predomi-
nantemente na reprodução de conteúdos ministrados e em padrões 
estabelecidos como referenciais – prática constante no trabalho do-
cente – tem se mostrado inefi ciente para atingir os objetivos de um 
processo de avaliação de aprendizagem. Em relação a esse aspec-
to, Romanowski e Wachowicz (2003) consideram que esses méto-
dos apenas defi nem um padrão tradicionalmente aceito e promovem 
julgamentos na avaliação, deixando de questionar o processo de 
aprendizagem propriamente dito, o qual é pessoal e particular, tendo 
em vista o fato de que os estudantes aprendem, diferenciadamente, 
em tempo, estilo e estratégias que lhe são próprios. 

Nessa perspectiva, é válida a apreciação de Gil (1997), 
considerando que a avaliação freqüentemente está associada 
a situações potencialmente geradoras de estresse e ansiedade, 
na medida em que estabelece critérios de seleção e hierarquiza-
ção de desempenhos. Assim focalizada, a avaliação chega ao 

20 Doutor em medicina. Professor do Departamento de Morfologia – CB/UFRN.
21 Médica. Professora substituta do Departamento de Morfologia – CB/UFRN.
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ponto de se tornar perversa, por estigmatizar a ignorância e o 
mau desempenho de alguns alunos e supervalorizar a excelên-
cia de outros. Se o professor refl etir sobre sua vida acadêmica, 
comprovará que a ocorrência dessas práticas era uma constan-
te. Certamente, nesse contexto de rememorações, serão poucas 
as lembranças de avaliações gratifi cantes e construtivas, assim 
como de professores que as promoviam sob essa perspectiva. 
Em contrapartida, facilmente serão lembrados episódios vividos 
em que os procedimentos de avaliação resultaram em experiên-
cias negativas, estressantes e até humilhantes.

Para Philippe Perrenoud (1999, p. 28), “avaliar é – cedo ou 
tarde – criar hierarquias de excelência, em função das quais se 
decidirão a progressão no curso seguido, a orientação para diver-
sos tipos de estudos, a certifi cação antes da entrada no merca-
do de trabalho e, freqüentemente, a contratação”. É necessário, 
pois, à luz das novas teorias educacionais, superar esse modelo 
e evoluir no sentido de compreender a avaliação como um pro-
cesso de construção do aprendizado, de recuperação em curso 
e, sobretudo, de aquisição de conhecimento signifi cativo para a 
formação profi ssional.

O presente artigo relata uma experiência de avaliação for-
mativa desenvolvida, na disciplina Anatomia Humana, como estra-
tégia para a discussão acerca de mecanismos inovadores de ava-
liação nessa área específi ca das Ciências Biológicas e da Saúde.

SOBRE A DISCIPLINA ANATOMIA HUMANA NA UFRN

Ofertada pelo Departamento de Morfologia do Centro de 
Biociências, para todos os cursos de graduação da área biomédi-
ca, a disciplina Anatomia Humana apresenta enfoques e carga ho-
rária diferenciados, de acordo com as especifi cidades de cada cur-
so. A experiência, ora relatada, diz respeito à disciplina “Anatomia 
Topográfi ca e Descritiva”, ministrada para estudantes de Medicina, 
no terceiro semestre do curso. Compreende carga horária de oito 
créditos (120 horas-aula) e apresenta conteúdos essencialmente 
práticos, voltados para o estudo da anatomia locorregional. 
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As metodologias didático-pedagógicas empregadas incluem: 
aulas presenciais, discussões teórico-práticas em grupos, seminá-
rios e aulas práticas utilizando peças anatômicas e dissecação de 
cadáveres humanos – principal atividade da disciplina, extremamen-
te valorizada pelos estudantes, uma vez que favorece um aprendiza-
do signifi cativo, desperta habilidades anteriormente desconhecidas, 
como a técnica operatória, e estabelece vínculos entre diferentes 
disciplinas e conteúdos, como, por exemplo, a integração com con-
ceitos prévios de anatomia sistêmica e a correlação com situações 
clínicas vislumbradas em outras disciplinas do curso.

Entretanto, a despeito dos aspectos mencionados, fa-
vorecedores do processo de ensino-aprendizagem, a disciplina 
apresenta sérios problemas no que diz respeito à avaliação da 
aprendizagem dos estudantes. Dentre os principais problemas 
detectados, destacam-se:

a) difi culdades na avaliação contínua dos estudantes acer-
ca do desempenho nas práticas de dissecação, tanto em 
decorrência da desproporcional relação entre número de 
estudantes e cadáveres disponíveis para estudo, quanto 
em razão do reduzido número de professores designados 
para a disciplina (um professor do quadro permanente e 
um professor substituto, até o semestre letivo 2005.2);

b) falta de uniformidade e clareza sobre os critérios de ava-
liação, com valorização excessiva das atividades teóri-
cas em detrimento da aplicação dos conceitos teóricos à 
prática. Tal situação representa um paradoxo em relação 
à natureza, aos objetivos e aos métodos utilizados na 
disciplina, que é voltada essencialmente para a prática;

c) utilização de metodologias geradoras de estresse signi-
fi cativo nos estudantes incluindo, no caso em questão, 
as tradicionais “Gincanas de Anatomia”. Nesse método 
de avaliação, o professor seleciona acidentes anatômi-
cos específi cos, como, por exemplo, um músculo, um 
nervo, uma artéria ou veia, marca-os com alfi netes nu-
merados e os ordena em seqüência para identifi cação 
pelos estudantes. Estes, durante a avaliação, permane-
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cem confi nados na sala de aula, adentrando ao recinto 
onde as peças anatômicas estão distribuídas, a inter-
valos regulares de 30 a 60 segundos, tempo suposta-
mente necessário (na visão do professor) para os alu-
nos identifi carem cada acidente anatômico assinalado e 
progredirem para os seguintes;

d) inefi ciência da avaliação no que tange à recuperação 
em curso de eventuais estudantes que demonstram de-
sempenho insatisfatório na disciplina;

e) compreensão da avaliação de forma descontextualiza-
da, o que não favorece a integração entre os conteúdos 
ministrados nos diversos módulos da disciplina.

CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA 
INOVADORA DE AVALIAÇÃO

A experiência desenvolvida nos semestres letivos 2004.2, 
2005.1 e 2005.2 foi submetida a uma avaliação contínua, o que 
proporcionou, durante esse período, modifi cações na forma e no 
conteúdo em relação à proposta inicial.

A metodologia adotada, rompendo com os procedimentos 
tradicionais, apresenta práticas inovadoras na avaliação da apren-
dizagem relativa aos conteúdos dos módulos “Tórax” e “Abdome”. 
A busca por novas estratégias de ensino e avaliação, assim como 
o planejamento e a implementação dessas estratégias foram mo-
tivados, por um lado, pelo fato de tais módulos compreenderem 
uma ampla gama de conhecimentos, muitas vezes relacionados 
e com excessiva introdução de termos anatômicos e, por outro, 
em virtude de esses módulos apresentarem excelente potencial 
para o estabelecimento de correlações anátomo clínicas, como, 
por exemplo: o trajeto da artéria aorta (que atravessa as cavida-
des torácica e abdominal); a anatomia do coração e seus vasos 
da base e a continuidade entre o arcabouço da caixa torácica e a 
parede abdominal. 
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Nesse sentido, o primeiro passo constou do planejamento 
da estratégia de avaliação, em que, uma vez estabelecido o con-
trato pedagógico entre docentes e estudantes, foram apresenta-
dos os objetivos da avaliação, a metodologia a ser empregada 
e discutidos os critérios a serem considerados, assim como os 
pontos positivos e negativos. Após esses esclarecimentos, os alu-
nos tiveram elementos para fazer sua opção com relação à nova 
metodologia de avaliação. Em todos os semestres letivos consi-
derados, a adesão dos estudantes foi extremamente favorável.

Inicialmente, os estudantes foram divididos em 8 grupos e 
cada grupo foi designado para um assunto relativo aos tópicos 
“Tórax” e “Abdome”: irrigação arterial da parede torácica, seg-
mentação pulmonar, vascularização e sistema de condução do 
coração, sistema ázigos/hemiázigos, anatomia do ducto torácico 
e tronco simpático, anastomoses porto-cavas, parede abdominal 
etc. Os temas serviram de base para a construção do conheci-
mento de Anatomia e para a elaboração de correlatos morfofun-
cionais e clínicos. 

A implementação da metodologia avaliativa constou de 
um momento preparatório inicial, que foi planejado cerca de qua-
tro a seis semanas antes da avaliação propriamente dita. Nessa 
fase, os estudantes (média de 48 por turma) foram subdivididos 
em 8 grupos, sendo cada grupo designado para abordar um tema 
específi co, relacionado à anatomia do “Tórax” ou “Abdome”. No 
quadro 1, a seguir, são apresentados alguns exemplos dos temas 
integradores utilizados. Esses temas serviram de base para a 
construção do conhecimento de Anatomia, e os estudantes foram 
orientados na perspectiva da elaboração e busca de correlatos 
morfofuncionais e clínicos, por meio de pesquisa bibliográfi ca e/
ou consulta com especialistas da área.
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Quadro 1. Exemplos de temas integradores 
utilizados na avaliação e respectivas estratégias 
de demonstração empregadas pelos estudantes

TEMAS INTEGRADORES EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS DE 
APRESENTAÇÃO

• Segmentação broncopulmonar e sua 
importância médico-cirúrgica

• Esculturas feitas de massa de mode-
lar, apresentando os segmentos pul-
monares em cores diferentes (fi g. 1A) 
e modelo tridimensional confeccionado 
em arame para demonstração da seg-
mentação broncopulmonar (fi g. 1B)

• Sistema venoso ázigos/hemiázigos, 
anatomia da parede torácica poste-
rior, ducto torácico e tronco simpático 

• Modelo tridimensional feito em argila 
e cartolina, com a possibilidade de re-
moção das diversas estruturas anatô-
micas da parede torácica posterior, fa-
vorecendo a identifi cação de relações 
topográfi cas entre os órgãos (fi g. 1C)

• Vascularização da parede torácica

• Modelo tridimensional em isopor, re-
produzindo o arcabouço torácico e os 
vasos sangüíneos através de fi os de 
algodão, inclusive demonstrando as 
anastomoses existentes (fi g. 1D)

• Vascularização e sistema de condução 
do coração e síndromes relacionadas 

• Modelos anatômicos ampliados e apre-
sentação de programas computadoriza-
dos e fi lmagens de exames de cateteris-
mo e angioplastia cardíaca (correlação 
do modelo com a imagem in vivo)

• Anastomoses porto-cavas e hiper-
tensão portal 

• Sistema hidráulico capaz de demons-
trar como o fl uxo sangüíneo portal he-
pático se processa na normalidade e 
em situações de hipertensão (induzida 
em tempo real pelos alunos, através 
de mecanismo de pinçamento)

• Anatomia da parede abdominal 
antero-lateral e relação com as 
hérnias.

• Esquemas ampliados, demonstrando 
a superposição das diversas camadas 
musculares e conseqüências advindas 
de eventuais fragilidades em pontos 
específi cos da parede abdominal

Cada grupo foi solicitado a sintetizar os conteúdos refe-
rentes ao seu respectivo tema em um banner e um folder-resumo. 
Nesse resumo, cada grupo deveria incluir os conhecimentos mais 
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signifi cativos e considerados essenciais para o entendimento de 
situações clínicas relacionadas. Nessa fase, o docente manteve 
atitude de não interferir nas apresentações dos estudantes, po-
rém, garantindo a possibilidade de auxílio no delineamento des-
ses conteúdos considerados essenciais. Em algumas ocasiões, 
em que a elaboração dos conteúdos correlatos era mais difícil, a 
participação do docente foi considerada necessária para o bom 
andamento do trabalho do grupo, disponibilizando bibliografi a ou 
mesmo oferecendo sugestões sobre possibilidades e formas de 
melhorar o trabalho. 

Além da atividade de síntese de conteúdo, solicitou-se a cada 
grupo a tarefa de construir uma estação de trabalho, constando de 
apresentações teórico-práticas sobre o tema selecionado, conforme 
demonstrado no quadro 1 e ilustrado na fi gura 1, a seguir.
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FIGURA 1. Exemplos de estratégias teórico-práticas 
desenvolvidas pelos estudantes:

A – Segmentação broncopulmonar evidenciando, com diferentes cores, as áreas 
pulmonares supridas por cada brônquio segmentar (modelagem).

B – Escultura em arame demonstrando a disposição tridimensional dos brôn-
quios segmentares do pulmão esquerdo. 

C – Maquete em isopor das estruturas localizadas no mediastino posterior.
D – Reprodução tridimensional da anatomia da parede torácica e sua irrigação.

No desenvolvimento dessas estratégias teórico-práticas, 
os estudantes deveriam empregar fórmulas criativas e artísticas 
para expressar as situações-problema selecionadas, estimulando 
a criatividade e o desenvolvimento de habilidades naturais dos 
integrantes do grupo, tais como desenho, pintura, escultura, mo-
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delagem, design gráfi co, computação etc. Essas apresentações 
produziram diversos modelos anatômicos artesanais, alguns de-
les com elevada qualidade artística, e, mais importante, quase 
sempre utilizando materiais recicláveis e de baixo custo. 

No dia destinado à apresentação dos trabalhos, foi cons-
truída uma estrutura logística semelhante às tradicionais “Feiras 
de Ciências”, em que cada grupo organizou a apresentação de 
sua estação de trabalho, paralela à exposição dos conteúdos dos 
banners e resumos. Para esse momento, foi destinado tempo 
equivalente a quatro horas-aula, sendo opcionais o emprego de 
peças anatômicas e a demonstração de estruturas específi cas 
nos cadáveres. Todos os componentes dos grupos foram capaci-
tados para a explanação de seus assuntos aos demais grupos, e 
estimulados a visitarem as estações dos outros sete grupos. Isso 
favoreceu o trabalho em equipe, na medida em que todos os estu-
dantes deveriam permanecer, em algum momento, como respon-
sáveis pela exposição de sua respectiva estação de trabalho.

Ao fi nal, foi aplicado um formulário de avaliação da meto-
dologia empregada, em que se solicitou aos estudantes a apre-
sentação dos pontos positivos e negativos da experiência viven-
ciada. Conforme se observa no quadro 2, a seguir, os estudantes 
foram capazes de apontar diferenciais importantes acerca da 
nova metodologia de avaliação vivenciada, em relação aos méto-
dos tradicionalmente empregados na disciplina. 
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QUADRO 2. Pontos positivos e negativos 
da estratégia de avaliação utilizada*

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS

• Menor nível de estresse • Envolvimento desproporcional en-
tre os integrantes dos grupos 

• Possibilidade de aprendizado du-
rante a avaliação e recuperação do 
aprendizado

• Limitação de tempo para visita a to-
das as estações, comprometendo o 
aprendizado 

• Valorização das habilidades individuais • Ausência de aprendizado signifi cativo 
em alguns tópicos abordados 

• Produção de material de suporte 
para as atividades didáticas 

• Ausência de parâmetros objetivos 
na atribuição dos conceitos pelo 
corpo docente

• Favorecimento das relações in-
terpessoais e promoção de maior 
vínculo entre alunos e professores

• Falta de uniformidade na elaboração dos 
folders-resumos (síntese excessiva ou 
excesso de conteúdos)

• Ansiedade “positiva” pelo dia da ava-
liação (interesse por mostrar ao restan-
te da turma e aos professores o produto 
do trabalho do grupo) 

• Infra-estrutura defi ciente no âmbito da 
disciplina para atender às demandas 
solicitadas pelos grupos (especialmente 
computadores e projetores)

• Interesse pelo desenvolvimento de 
atividades complementares, como 
monitoria e iniciação científi ca 

• Número insufi ciente de professores 
envolvidos

* Informações obtidas por meio de auto-avaliação realizada com o corpo discen-
te da disciplina.

Na compreensão dos docentes da disciplina, a estratégia 
utilizada foi positiva, especialmente por despertar nos alunos um 
sentimento pouco vivenciado em relação à avaliação. Os estu-
dantes demonstraram bastante interesse pela nova abordagem, 
produzindo trabalhos criativos e de excelente qualidade, além de 
um signifi cativo rendimento no aprendizado. A avaliação foi de-
senvolvida sem estresse e em clima de colaboração mútua, tendo 
possibilitado aos estudantes a utilização de suas habilidades na-
turais para a construção do conhecimento em Anatomia. 

Adicionalmente, a metodologia empregada foi capaz de 
abranger diferentes domínios da aprendizagem, rompendo com a 
concepção de ensino restrita à memorização. Ao elaborarem as 
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estações de trabalho, os estudantes demonstraram a capacidade 
de transferir o conteúdo aprendido para situações práticas da vida 
diária de médicos, assim como a capacidade de construir esses 
conteúdos sob novos formatos e estratégias. 

Em síntese, a estratégia de avaliação utilizada enquadra-
se nos objetivos das novas diretrizes curriculares do Conselho 
Nacional de Educação e do Ministério da Educação para o curso 
de Medicina e, como tal, deve ser incentivada e reproduzida nas 
práticas docentes atuais. A metodologia relatada constitui-se num 
processo em contínua construção, no qual se consideram impor-
tantes não apenas os resultados imediatos, mas, sobretudo, as 
aprendizagens conseguidas durante as diversas fases, desde o 
planejamento até a implementação e a auto-avaliação. 
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