
O Desafio da O Desafio da 
Avaliação da Avaliação da 

AprendizagemAprendizagem

Profª Drª. Maria Emilia de Castro Rodrigues –
UFG/FE

Profª. Jacqueline Maria Barbosa Vitorette – IFG 
Doutoranda em Educação UFG/FE

Outubro de 2011

Goiânia/GO



O Que é Avaliar?



Por que Avaliar?



Começando uma conversa

Avaliação acontece o tempo todo.
Avaliamos e somos avaliados
constantemente (informal ou
formalmente).formalmente).

Avaliação na escola: é formal,
intencional, planejada, expressa
posições político-pedagógicas da
instituição e das pessoas que nela
trabalham.



*Que sociedade temos e queremos 
construir? Qual o papel social que a escola 
deve desempenhar para contribuir com o 
compromisso de construção da sociedade compromisso de construção da sociedade 
que queremos? Que aluno temos e 
queremos formar?

A coerência é o maior 
desafio do educador 
progressista.

Paulo FreirePaulo Freire



Começando uma ConversaComeçando uma Conversa

Década de 90: destaque nas/para as 
reformas educativas (locais e 
nacionais).

Avaliação escolar - prática social ->
mérito e esforço pessoal: centrais e
determinantes do sucesso.



Começando uma ConversaComeçando uma Conversa

Adjetivos da avaliação: 
emancipatória, diagnóstica, dialógica, 
mediadora, dialética -> diferenciar da mediadora, dialética -> diferenciar da 
“tradicional”



Historicamente “avaliação” 
e “nota” => sinônimas.

Estudante move pela nota e Estudante move pela nota e 
não pela aprendizagem.

Como fica quando não há 
nota?



Dilema da avaliação:Dilema da avaliação:

Avaliar para incluir os indivíduos na
cultura humana?

OU

Avaliar para selecionar e encaminhar
para funções diferentes na
sociedade?



Tipos de Avaliação

QUANTITATIVA

Características:

Realização de 
Provas, testes com 

fim em si mesmo -> 

QUALITATIVA

Características:

Análise, 
acompanhamento, 
observação, fim em si mesmo -> 

nota, produto, 
resultado, pressão, 
controle, medo 
verificação, 
medida, somativa.

observação, 
contínua, 
processual, 
diagnóstica, meio, 
mediadora 
dialógica, 
emancipatória, a 
serviço da 
aprendizagem, 
formativa.



Consequências:

Avaliação 
quantitativa:
Seletividade,

Classificação,

Avaliação 
qualitativa:
Replanejamento 
do futuro,Classificação,

Rotulação,

Submissão 

Exclusão.

do futuro,

Compreensão,

Inclusão.



Avaliação -> concepções 
pedagógicas. 

Práticas avaliativas: 

• desenvolvimento da sociedade 

• educação escolar.• educação escolar.

Avaliar: pode estar ou não a 
serviço da aprendizagem.



Literatura atual - papel da avaliação X 
práticas avaliativas.

Avaliação: instrumento de poder. 

Avaliação: 
• informações sobre o aluno/o 
professor;professor;

• processo de ensino 
aprendizagem.

Repensar a avaliação e sua prática: 
caminho pra mudar as práticas 

educativas.



Desafios da avaliação:
Ocorrer ao mesmo tempo e espaço no
processo de ensino e aprendizagem.

Ser integrada ao processo de ensino e
aprendizagem.

Não ser punitiva, nem repressiva.

Estar a serviço da aprendizagem.

Considerar o erro como parte do processo.

Possibilitar a inclusão de todos.



Processo ensino-aprendizagem

Papel do professor :

Aprendizagem e desenvolvimento: construção do 
conhecimento;

• formação de conceitos: senso comum\saberes 
cotidianos e conhecimentos técnico-científicos, 

filosóficos, éticos...

• mediação (grupos de estudo, monitorias, revisão...);

• disciplina, motivação e o resgate da autoestima;

O erro na aprendizagem;

Avaliação: do diagnóstico à 
intervenção formativa; 

Auto avaliação.

• mediação (grupos de estudo, monitorias, revisão...);



“Reflexão constante acerca do 

aprendizado (auto-avaliação feita pelo 

aluno oral e por escrito), exercícios diários 

e testes”.  

“Avaliação contínua, observo cada “Avaliação contínua, observo cada 

atividade feita pelo meu aluno para 

replanejar e ver onde cada aluno precisa 

ser mais acompanhado”.  



Uma aluna comentou: “Ontem nós revisamos 

o texto, mas não foi como antigamente, como 

quando eu estudava que era o professor que 

enchia meu texto de caneta vermelha e eu 

não aprendia quase nada. A gente foi vendo 

como eu estou neste trabalho de revisão.” (...)  

E a Professora E interrogou: “Como vocês 

acham que deve ser a correção? Como a acham que deve ser a correção? Como a 

gente se sente?” Uma aluna falou: “Os 

outros viam tudo riscado de vermelho e a 

gente ficava com vergonha.” A Professora E 

esclareceu: “Pois é, com o trabalho que a 

gente vem fazendo, é muito importante a 

atenção de vocês e o papel de revisor.” (...)  



Acesse o Acesse o Fórum EJA Brasil, acompanhe as acompanhe as 
pesquisaspesquisas
sobre EJA.sobre EJA.

www.forumeja.org.br/pf

FÓRUM GOIANO DE EJA

www.forumeja.org.br/gowww.forumeja.org.br/gowww.forumeja.org.br/gowww.forumeja.org.br/go




